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Spørgsmål 1

Administrationsgebyrer:
Skal det forstås således:
At der fra Region Midtjylland skal opkræves et 2%-tillæg til de aftalte (tilbudte)
priser af leverandøren. Herefter skal leverandøren tilbagebetale de 2% til Region
Midtjylland i henhold til aftaleudkastets pkt. 11.1.2 ?

Svar 1

Det skal forstås således at Region Midtjylland skal have 2 % i administrationsgebyr af alt hvad der bliver solgt på aftalen. Det må ikke være Region Nordjylland der er med til at finansiere administrationsgebyret, derfor åbner udbudsmaterialet op for muligheden for at leverandøren kan pålægge de 2 % på priserne
efterfølgende, men det er ikke et krav.

Spørgsmål 2

Vægtning af Økonomi:
Spørgsmålene lyder: I punkt 1.23.2 - 4. afsnit angives den interne vægtning i
prisevalueringen.
A) Hvordan vægtes delaftale 1 særskilt med 85% for anskaffelsesprisen og
med 5% for kartonpriser = 90% (mangler der ikke 10%) ?
B) Endelig angives positions nr. 1,4,5 og 8 under kartonpriser Position nr. 1
er CPAP-apparatet og position nr. 8 findes ikke i skemaet ?
C) Hvordan vægtes delaftale 2 særskilt, når der angives 85% for anskaffelsesprisen og 10% på øvrigt sortiment = 95% (mangler der ikke 5%) ?

Svar 2

Vi kan konstatere at Regionerne i økonomi vægtningen har lavet en fejl. Fejlen
vil blive rettet til at vægtningen for prisevalueringen er som følger:
Prisevaluering for delaftale 1:
Anskaffelsesprisen vægtes med 95 %
Kartonprisen vægtes med 5 %
Prisevalueringen for delaftale 2:
Anskaffelsesprisen vægtes med 90 %
Øvrigt sortiment pris vægtes med 10 %
Se rettelsesblad for ny passus.

Spørgsmål 3

Forventes der indgået aftaler med flere leverandører under delaftale 2?

Svar 3

Nej, der vil kun indgås aftale med én leverandør per delaftale.

Spørgsmål 4

Godtages, at samme tilbudsgiver afgiver tilbud på 2 forskellige produkter inden
for samme kategori ? F.eks. 2 forskellige CPAP apparater eller 2 nasalmasker fra
forskellige producenter, der begge opfylder de opstillede krav. I så fald, skal
tilbudsgiver udfylde data i Kontraktbilag 1 i dobbelt form (da enkelte besvarelser
af krav kan afvige) og således aflevere 2 stk. Kontraktbilag 1 (ét med hver af

producenterne), eller ønskes begge varianter indskrevet i samme Kontraktbilag
1 – f.eks. ”Maske 1 : besvarelse. / Maske 2 : besvarelse”
Svar 4

Alternative tilbyd accepteres ikke. Det er altså ikke tilladt at byde ind med mere
end et produkt pr. position.

Spørgsmål 5
Svar 5

Delaftale 2: Tilbudslisten – øvrigt sortiment:
Hvis der på en position findes flere forskellige størrelser, hvordan anføres disse
på listen (ny linie eller flere produkter på samme linie) ?
Der ønskes på hver position samme pris uanset størrelse. Det er derfor ikke
nødvendigt at indskrive de forskellige størrelser.

Spørgsmål 6
Svar 6

Udbudsbetingelser – 1.23:
På hvilke punkter i kravspecifikationerne i delaftale 2 vurderes underkriteriet
”service/uddannelse”.
Der er i kravspecifikationen benyttet et stjernesystem, hvor en stjerne (*) er de
bør-krav der relatere sig til underkriteriet kvalitet og funktionalitet og to stjerner
(**) relatere sig til underkriteriet service og uddannelse.

Spørgsmål 7

Svar 7

Udbudsbetingelser – 1.21.1 / 1.23.2:
Ifølge punkt 1.21.1 skal der afgives tilbud på minimum alle positioner indenfor
en delaftale. Men under punkt 1.23.2 står der: ”På de positioner, hvor leverandøren ikke afgiver tilbud, vil prisen udregnes ved at tage den dyreste afgivne
pris og tillægge 2 %. Betyder det, at kravet i 1.21.1 bortfalder ?
Reglen om at tillægge 2 % er alene til brug ved øvrigt sortiment. Derfor fastholdes kravet om at der skal bydes ind på alle positioner.

Spørgsmål 8

Svar 8

Udbudsbekendtgørelsen III.2.3:
”Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år, gerne med
angivelse af størrelsesorden” – ønskes ”størrelsesorden” angivet som volumen
eller beløb?
Det må meget gerne være angivet i beløb.

