Udbud af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention
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Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar

SPØRGSMÅL & SVAR
NR. HENVISNING

1

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten Delaftale 6:

SPØRGSMÅL
SVAR
Positionsnummer 6.4 ændres til en frivillig
For at øge konkurrencen opfordres
ordregiver at ændre positionsnummer 6.4 position. Se hertil ny udgave af
kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
(størrelsen 14Gx20cm. )til en frivillig
position alt. fjerne denne størrelse, som
tilbudsgivere i stedet kan placere under
”øvrigt sortiment”. Mængdemæssigt udgør
det årligt 30stk. eller ca. 1% af det
samlede årlige forbrug.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

11-07-2014

15-07-2014

11-07-2014

15-07-2014

Er positionen obligatorisk udelukker det
bl.a. vores virksomhed at byde ind på
denne delaftale.

2

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation Delaftale 8.2:

”På Ordregivers forlangende skal der kunne Ordregiver her ikke et forventet antal
tilbydes en flergangspistol, som passer til
pistoler. Behovet herfor er meget lille,
de tilbudte engangsbiopsinåle.”
hvorfor pistolerne ikke er en del af
tilbudslisten.
Har udbudsgivere et forventet antal pistoler
regionen kan tænkes behøves under
kontraktperioden?
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NR. HENVISNING

3

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation Delaftale 8.7:

SPØRGSMÅL
”Det vægtes positivt, at biopsinålen er
skarp, har god slagkraft, og kan skære
vævsprøver af god kvalitet.”
Udbudsgivere opfordres til at omformulere
dette krav. ”God slagkraft” omhandler
selve biopsipistolen, som har en god
fjeder/spænding/trigger og ikke selve
biopsinålen alene.
Nål og pistol som passer sammen giver
endvidere en god slagkraft.

SVAR
Kravet ændres til følgende:

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

"Det vægtes positivt, at biopsinålen er
skarp og kan skære vævsprøver af god
kvalitet.
Beskriv venligst hvorledes dette krav
opfyldes.
Afprøvning af vareprøver vil også indgå i
vurderingen."

11-07-2014

15-07-2014

11-07-2014

15-07-2014

17-07-2014

12-07-2014

04-08-2014

12-07-2014

Kravet i delaftale 9, pkt. 9.7 ændres
tilsvarende.
Se hertil nu udgave af Kontraktbilag 1 kravspecifikation

4

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation –
Generelle krav:

5

Kontraktbilag 2:
Delaftale 3

6

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 1 punkt
1.20

Vi undre os over ikke at finde punktet
”generelle krav”, da dette var med under
spørgerunden?

De generelle krav er indsat i "udkast til
kontrakt"

Der er ikke angivet felter til besvarelse af
kracspecifikationens pkt. 3.12. Vil
Ordregiver tilføje dette?
For at øge konkurrencen, vil det
hensigtsmæssigt at gøre pågældende
position ”frivillig”. Vi kan ikke byde på
denne str. Der er et meget lille årligt
forbrug på 10 stk.

Felter vedrørende indhold af PVC og
mærkningspligtige phatalater er tilføjet
tilbudslisten, delaftale 3
Positionsnummer 1.20 ændres til en frivillig
position. Se hertil ny udgave af
kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
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NR. HENVISNING

7

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 4 punkt
4.4

SPØRGSMÅL
SVAR
Kunne man fra Regionens side gøre denne Positionsnummer 4.4 ændres til en frivillig
position ”frivillig” for at øge konkurrencen? position. Se hertil ny udgave af
Denne str. producerer vi ikke længere
kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
grundet minimalt forbrug.

8

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 5 punkt
5.3

Er det muligt at gøre denne position
”frivillig” for at øge konkurrencen. Vi kan
tilbyde de nærliggende str., men ikke
denne specifik?

9

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 6 punkt
6.1
Kontraktbilag 2:

10 Tilbudslisten,
Delaftale 6

Positionsnummeret udgår. Forbruget
fordeles på henholdsvis positionsnummer
5.2 og 5.4. Se hertil ny udgave af
Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten.

For at øge konkurrencen, vil det være
Positionsnummer 6.1 ændres til en frivillig
hensigtsmæssigt at gøre pågældende
position. Se hertil ny udgave af
position ”frivillig” grundet det lille forbrug / kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
år. Pågældende str. er ikke en del af vores
sortiment.
Bare til info, er der 2 positioner med
samme nr. – 6.4.

Positionsnumrene er ændret.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

04-08-2014

12-07-2014

04-08-2014

15-08-2014

04-08-2014

12-07-2014

04-08-2014

12-07-2014
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NR. HENVISNING

SPØRGSMÅL
Hvordan ønskes det beskrevet, såfremt
man ønsker at tilbyde to forskellige
varenumre til en position? Vil det være i
orden, at tilføje en ekstra linje med samme
positionsnummer i materialet?

Kontraktbilag 2:

11 Tilbudslisten,

... biopsi pistol har ikke indstilling på 1 og
2 cm i en og samme, det er to forskellige
produkter, kan jeg tilbyde dette?

12

Ordregiver henviser tilbudsgiver til
kravspecifikationens konkurrenceparametre
samt vægtningen af tildelingskriterierne for
at finde frem til de mest egnede produkter.
Det skal bemærkes, at manglende
produkter til særlige patienttilfælde, dvs.
”yderstørrelser” og lignende, kan anføres i
Tilbudslisten under "manglende størrelser".
Se dog hertil udbudsbetingelsernes pkt.
9.2.

Delaftale 6

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation,
Delaftale 7.7

SVAR
Ordregiver ønsker kun tilbud på et produkt
per positionnummer.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

04-08-2014

15-08-2014

05-08-2014

12-07-2014

Kravet er et konkurrenceparameter.
Manglende opfyldelse af et
konkurrenceparameter medfører ikke, at
tilbuddet bliver ikke-konditionsmæssigt.
Tilbudsgiver kan derfor godt tilbyde en
engangsbiopsinål med indstillet
biopsilængde på cirka 2 cm samt identisk
engangsbiopsinål med instillet
biopsilængde på cirka 1 cm.
Sidstnævnte kan tilføjes tilbudslisten under
manglende størrelser.
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NR. HENVISNING

SPØRGSMÅL
Når der er flere katetre som kan bydes på
samme position hvad gør jeg så, kan ikke
indsætte linje?

Ordregiver henviser til kravspecifikationens
konkurrenceparametre samt vægtningen af
tildelingskriterierne for at finde frem til
tilbudsgivers mest egnede produkter.

Kontraktbilag 2:

13 Tilbudslisten,

Det skal bemærkes, at manglende
produkter til særlige patienttilfælde, dvs.
”yderstørrelser” og lignende, kan anføres i
Tilbudslisten under "manglende størrelser".
Se dog hertil udbudsbetingelsernes pkt.
9.2.

Delaftale 1

Kontraktbilag 2:

14 Tilbudslisten,
Delaftale 2

Er dette almindelige forlængerslanger med Ordregiver ønsker forlængerslanger med 3trevejshane, eller er det til drænageposer? vejshane, som kan tilsluttes standard
Skal det være high pressure slanger eller? urinpose. Ordregiver ønsker ikke high
pressure slanger.
Er det muligt at byde ind med eks
produkter til Seldinger på nogle positioner
og One-step på andre positioner ?

15

Kontraktbilag 2,
Tilbudslisten,
Delaftale 1, position
1.1 - 1.6 :

SVAR
Ordregiver ønsker kun tilbud på et produkt
per positionnummer.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

05-08-2014

15-08-2014

05-08-2014

15-08-2014

05-08-2014

12-07-2014

Der skal tilbydes drænage katetre til "onestep" og "seldinger" på de positioner, hvor
det er angivet i tilbudslisten.
Såfremt drænage katetre til "seldinger"
ikke kan tilbydes, kan der alternativt
tilbydes identisk drænage katetre, som
under "one-step", jf. kravspecifikationen,
delaftale 2, pkt. 1.2.
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NR. HENVISNING

16

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 2,
Konnektor funnel
med og uden 3
vejshane, Position
2.3:

SPØRGSMÅL
Hvad er det udbyder ønsker her ? Man
beder om konnektor uden mellemstykke ?
Er det en løs hane eller noget helt andet ?

SVAR
Position 2.3 udgår helt fra udbuddet efter
nærmere gennemgang af årsforbruget.

Da denne størrelse , her menes en
Ordregiver henviser til spørgsmål 8
længde på 18 cm er en meget unormal
størrelse , vil jeg foreslå og henstille til
udbyder om at markere denne blå eller
Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
lade den udgå af udbuddet , idet dette kan
17 Delaftale 5, Kanyler udelukke mange udbydere i at byde på
til punktur med
hele denne delaftale idet det ikke er en
stilet, position 5.3
standardstørrelse på punkturnål med stilet
og eccocoatning .
Mener udbyder en punkturkanyle med
trocar slib / spids ?
18

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 5, position
5.9-5.10.

Ordregiver er usikker på, hvad tilbudsgiver
mener. Såfremt nedenstående ikke
besvarer tilbudsgivers spørgsmål, bedes
spørgsmålet uddybes.
Ordregiver ønsker punkturkanyle med
trocarnål, som skære godt og som kan ses
tydeligt ved ultralydsscanning.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

05-08-2014

12-07-2014

05-08-2014

15-08-2014

05-08-2014

15-08-2014
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NR. HENVISNING

SPØRGSMÅL
Da det er forbrug på kun 10 nåle opfordres
udbyder at markere denne position blå
eller fjerne denne position eller alternativ ,
Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
19 Delaftale 6, position mulighed for at påføre som manglende
størrelse evt det samme for position 6.3 og
6.1
6.5 , hvor der også er angivet et forbrug på
10 stk.

Kontraktbilag 2:

20 Tilbudslisten

Kolonnerne er jo skrivebeskyttet så man
kan IKKE øge kolonnebredden eller flette
cellen så hele teksten på eks kolonnen med
varebeskrivelse kan være der, hvilket vil
betyde at det udskrevne udbud ikke kan
ses korrekt.

SVAR
Positionsnummer 6.1, 6.3 og 6.5 ændres til
frivillige positioner. Se hertil ny udgave af
kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
(Bemærk! pkt. 6.5 er rettet til pkt. 6.6, jf.
spørgsmål 10)

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

05-08-2014

12-07-2014

05-08-2014

12-07-2014

05-08-2014

12-07-2014

Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten er tilrettet
herefter.
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation er
tilsvarende tilrettet.

Vil udbyder rette kontraktbilag 2 exelarket
så der er mulighed for tilbudsgiver at
notere de ønskede informationer i
kolonnerne.

21

Udbudsbetingelser
pkt. 6.4,
Referenceliste
udbudsbilag 3

Ønsker udbyder referencer fordelt på
enkelte produktnumre eller ønskes en
samlet sum i salg i kr pr leveringssted?
Hvis det er pr produktnumre kan det jo gå
hen og blive en lang liste .

Ordregiver ønsker referenceliste med
angivelse af samlet sum i salg i kr. pr.
leveringssted.
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NR. HENVISNING

Kontraktbilag 2:

22 Tilbudslisten,

SPØRGSMÅL
SVAR
Positionsnummer 6.1 ændres til en frivillig
Vi har vanskeligt ved at byde på samtlige
positioner i Delaftale 6 og vil henstille til at position. Se hertil ny udgave af
position 6.1 enten udgår eller at I lempe på kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
kravet om at der skal bydes på alle
varelinjer.
(Hvis man har produktvarianten i
sortiment, vil varianten fortsat kunne
tilbydes under feltet ”Manglende størrelser
i tilbudslisten kan også angives herunder”.)

Delaftale 6, pos. 6.1

Vi håber at I vil lukke op for at flere
tilbudsgiver kan byde - specielt set i lyset
af det lave årlige forbrug som udgør < 5%
af den totale aftale, og at I givetvis får
flere tilbud og større konkurrence på
prisen.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

08-08-2014

12-07-2014
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NR. HENVISNING

Kontraktbilag 2:

23 Tilbudslisten,

SPØRGSMÅL
SVAR
Positionsnummer 7.3 ændres til en frivillig
Vi har vanskeligt ved at byde på samtlige
positioner i Delaftale 7 og vil henstille til at position. Se hertil ny udgave af
position 7.3 enten udgår eller at I lempe på kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
kravet om at der skal bydes på alle
varelinjer.
(Hvis man har produktvarianten i
sortiment, vil varianten fortsat kunne
tilbydes under feltet ”Manglende størrelser
i tilbudslisten kan også angives herunder”.)

Delaftale 7, pos. 7.3

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

08-08-2014

15-08-2014

11-08-2014

15-08-2014

Vi håber at I vil lukke op for at flere
tilbudsgiver kan byde - specielt set i lyset
af det lave årlige forbrug som udgør en
mindre andel af den totale aftale, og at I
givetvis får flere tilbud og større
konkurrence på prisen.

24

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten,
Delaftale 4, pos. 4.1

Længden på wiren kan variere. Ordregiver
opfordres til at ændre teksten til … ca. 8090cm

Ordregiver ændre teksten til "80-90cm". Se
hertil ny udgave af kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
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NR. HENVISNING

25

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation,
Delaftale 7.7

SPØRGSMÅL
Yderligere til dette spørgsmål (spørgsmål
12): hvor højt vægtes det, at man har 2
forskellige prod. I forhold til begge
funktioner i samme produkt?

SVAR
Ordregiver henviser til kravspecifikationens
pkt. 7.7, hvor det står angivet, at en
biopsinål som både kan dække behovet for
en biopsilængde på ca. 1 cm og ca. 2 cm.
vægtes med 13,33% i forhold til medicinsk
funktionalitet.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

14-08-2014

15-08-2014

14-08-2014

15-08-2014

Tilbydes der to forskellige produkter scores
dette ikke.
Jeg ville høre om det var muligt at få låst
følgende felter i wordfilen ”udbudsbilagprodukter til CT- og ultralydsvejledt
intervention” op.

Wordfilen "udbudsbilag - produkter til CTog ultralydsvejledt intervention" er blevet
tilrettet, jf. tilbudsgiver spørgsmål. Ser
hertil ny udgave.

Udbudsbilag 2 – det er ikke muligt at
ændre skriftfarven i skrivefelterne
Udbudsbilag 2, 3 og
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Udbudsbilag 3 – Punkt 3.1: Det er ikke
muligt at fjerne den røde tekst med kursiv
Punkt 3.2: Det er ikke muligt at ændre
skriftfarven på dette.
Udbudsbilag 5- Der er ikke muligt at skrive
i feltet hvor der står udfyldes af
tilbudsgiver

