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Rettelser:



Udbudsbetingelser punkt 1.23.2:
Tidligere tekst:
Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.
Anskaffelsesprisen for de i delaftale 1 og delaftale 2 opstillede produkter vægtes med
85 %.
Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. På de positioner hvos leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage
den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.
Erstattes af:
Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.
Prisevalueringen for delaftale 1:
Anskaffelsesprisen vægtes med 95 %.
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.
Prisevaluering for delaftale 2:
Anskaffelsesprisen vægtes med 90 %.
Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. På de positioner hvos leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage
den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.



Udbudsbetingelserne punkt 1.21.1 delaftaler

Tidligere tekst
Der udbydes ca. 60 produkter i alt, fordelt på 2 delaftaler, jf. tilbudslisten, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Det er muligt at afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Der skal som minimum afgives tilbud på alle positioner indenfor en delaftale.
Ændres til
Der udbydes ca. 60 produkter i alt, fordelt på 2 delaftaler, jf. tilbudslisten, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Det er muligt at afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Der skal som minimum afgives tilbud på 90 % af positionerne indenfor en delaftale.



Udbudsbetingelserne 1.23.1

Tidligere tekst:
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.
Ændret til:
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 7 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.



Udbudsbetingelserne punkt 1.23.2
Tidligere tekst:

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. På de positioner hvos leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage
den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.

Ændres til:

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. Evalueringen vil ske på de sammenfaldende positioner i øvrigt sortiment.



Kravspecifikationen mindste-krav 1.76:

Tidligere tekst
I forbindelse med aftalestart skal leverandøren uden beregning uddanne max fire personer
pr. afdeling på hhv. Århus Universitetshospital (RVC, Søvnklinikken, Neurologisk afd.), Hospitalsenhed Midt, lungemedicinsk afdeling i Ålborg og max 7 stk. på Regionshospitalet Silkeborg i udstyrets samt softwarens funktion. Uddannelsen planlægges sammen med den
enkelte afdeling. Vedligeholdende uddannelse er også inkluderet.
Beskriv
RCV udgår. Således lyder mindstekrav 1.76 således:
I forbindelse med aftalestart skal leverandøren uden beregning uddanne max fire personer
pr. afdeling på hhv. Århus Universitetshospital (Søvnklinikken og Neurologisk afd.), Hospitalsenhed Midt, lungemedicinsk afdeling i Ålborg og max 7 stk. på Regionshospitalet Silkeborg i udstyrets samt softwarens funktion. Uddannelsen planlægges sammen med den enkelte afdeling. Vedligeholdende uddannelse er også inkluderet.
Beskriv
RCV er ikke en del af udbuddet.



Kravspecifkation mindstekrav 0.4:

Tidligere tekst:
Produkterne skal være phthalat og latex frie.
Ændret til:
Produkterne skal være fri for alle farlige phthalater og latex frie.



Kravspecifikation mindstekrav 1.23

Tidligere tekst:
Ledningen til apparatet skal være mindst 2,5 meter.
Ændret tekst:
Ledning inkl. strømforsyning skal være mindst 2,5 meter.



Kravspecifikationens bør-krav 2.33, 2,35 og 2,67

Slettes



Tilbudslisten



Tidsfristen er rykket til den 4. november 2013 kl. 12.00

I Kontraktbilag 2 (Tilbudslisten) fremgår størrelsen på de udbudte masker. Disse størrelsesangivelser er ikke mindstekrav, hvorfor størrelserne altså gerne må fraviges. Det tilbudte skal
dog være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige
arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte.

