Sagsnr. 1-23-4-101-4-13
Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5
Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Hvad skal vi have fokus på til
produktpræsentationen?

I skal have fokus på de
evalueringskrav, der fremgår af
kravspecifikationen. I forbindelse
med indkaldelse til
produktpræsentationen vil I få en
oversigt over de krav, det drejer sig
om.
Gerne på engelsk, men ikke tysk eller
andre fremmedsprog

Udbudspræsentation

07.10.13

Pkt. 1.16.
Hvad skal
administrationsbidraget bruges
til?

De via administrationsbidraget
indkomne midler anvendes alene til
opnormering inden for
indkøbsområdet - således at Region
Midtjyllands indkøb
konkurrenceudsættes og
aftaledækkes, samt til drift og
vedligeholdelse af aftalerne.

Udbudspræsentation

Hvor skal tilbuddet afleveres?

Regionshuset Aarhus
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15.
8200 Aarhus N

Udbudspræsentation

1.2

1.3

1.4

Må produktpræsentation foregå
på engelsk eller tysk?

03.10.2013

Udbudspræsentation

07.10.13

03.10.2013
07.10.13

03.10.2013

07.10.13

03.10.2013

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Skal uddybende beskrivelser til
et krav vedlægges som bilag
eller er det muligt at skrive det
i feltet ved kravet?

Det foretrækkes at uddybende
beskrivelser skrives ved kravet, men
hvis beskrivelsen er omfattende
accepteres, at denne vedlægges som

Udbudspræsentation
03.10.2013

07.10.13

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.2

2.3

Pkt. 5.1 og 5.15:
Ved at stille audio indgang i
taleprocessor som et
mindstekrav afskærer I jer selv
fra at få tilbudt løsninger til
streaming. Hvordan forholder I
jer til det?

Pkt. 7.17 og 7.18.
Skal der leveres
brugsanvisninger og manualer
på både dansk og engelsk?

et bilag.
Mindstekravet pkt. 5.1: Punktet
omkring teleslynge og audio og FMudstyr udelades, da det fremgår af
punkt 5.15.
Mindstekrav pkt.5.15 ændres således
at det er muligt at tilslutte
hjælpemidler via audioindgang eller
løsninger med streaming.
Ny kravspecifikation uploades d.d.
Ja

Udbudspræsentation

07.10.13

03.10.2013

Udbudspræsentation

07.10.13

03.10.2013

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1

Skal der afgives samme pris på
implantater til specielle
anatomiske forhold og på
implantaterne i startpakkerne?

Der skal afgives ens pris på
implantaterne i startpakkerne, men
der må gerne afgives en anden pris
på implantater til specielle
anatomiske forhold.

Udbudspræsentation

07.10.13

03.10.2013

4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-8
4.1

Pkt. 7.1.3
I dag foregår bestilling af
tilbehør således at patienterne
bestiller direkte ved
leverandøren og vi, som
leverandør, opsamler alle
ordrer på en ordre fx en gang
om måneden. Hvordan skal det
fremad håndteres?

I dag bestilles varerne uden om
vores indkøbssystem. Efter dette
udbud vil alle varer blive oprettet i
indkøbssystemet og bestilling foregå
af den vej. Det er endnu ikke
fastlagt, hvorledes bestillingsflowet
skal være med patienter i eget hjem.
Vi er opmærksomme på
udfordringerne og vil i forbindelse
med indgåelse af nye aftaler
fastlægge en procedure for,
2

Udbudspræsentation
03.10.2013

07.10.13

4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-8
hvorledes bestillingerne kan foregå
mest hensigtsmæssigt.

3

