Sagsnr. 1-23-4-101-23-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole

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

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Dokumenter som
erhversansvarsforsikring og
årsomsætning er jo formelle
svenske dokumenter. Er det ok
at sende dem ind på svensk?

Nej, det er ikke tilladt at vedlægge
noget på svensk. Det er alene tilladt
at aflevere på dansk, dog må teknisk
dokumentation afleveres på engelsk.

27.08.14

27.08.14

Liggefladens længde er et
mindstekrav fra brugerne. Såfremt
lejet med en forlængingsdel opfylder
de øvrige krav - vil det være ok at
udføre lejet med et sådan.
Region Midtjylland frafalder kravet.

07.08.14

13.08.14

07.08.14

13.08.14

Gavlene skal være aftagelige uden
brug af værktøj eller kunne vippes
ned. Det skal kunne dokumenteres at
lejet opfylder mindstekravet.
Gavlene skal vises på
produktpræsentationsmødet.
Lejet skal være med fenderhjul eller
lign. der beskytter omgivelserne mod
beskadigelse ved påkørsel med
hjørnerne af lejet.
Kravet ændres til:

07.08.14

13.08.14

07.08.14

13.08.14

07.08.14

13.08.14

1.2
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.13 Hvorfor skal liggefladen
være minimum 2000 mm i
længden? Vil det være muligt
at have en forlængnings del til
lejet?
2.16 Hvorfor skal der være 15
cm friplads under lejet?
2.20 Skal der findes gavle på
lejet, eller vil det være muligt
at sætte på efterfølgende?

2.38 Skal det være fender hjul?
Vil det være muligt at have en
anden løsning med ringe som
støddæmpere.
2.51 Vil det være muligt at

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.6

2.7

2.8

2.9

have et 5-hjul eller anden
løsning for retningsstyrede
hjul, som minsker start- og
styrekraft?
(Vende radiussen er meget stor
når man har retningsstyrede
hjul i fodenden af lejet. )
2.63 Skal det være et
batteristyret system?
Erfaringer siger at de fleste
som arbejder med batterier er
trætte af at skulle behøve at
kontrollere dem og bytte dem.
(Vores lejer arbejder med
strømkabel når lejet står stille,
og fungerer manuelt i alle
positioner så man ikke er i
behov af strøm. Også når
strøm ikke er tilkoblet arbejder
man ergonomisk og backsmart.)
4.15: Stolens liggeflade, kan
det accepteres en ligge flade
på 1920 mm.
4.19: Stole har et siddemål på
mere end mindste kravet, men
de udvendige mål er reduceret
for ikke at bruge plads, så kan
det accepteres at stolens
udvendige bredde-mål er 780
mm?
4.27 Hvorfor ønskes det at
man skal bruge værktøj? Vil
det kunne accepteres af
sædedelen er fastsat på anden

"Lejet skal være med retningsstyr,
der kan aktiveres fra begge sider af
lejet." Dvs. retningsstyret kan evt.
foregå via femte styrehjul.

Det er et ønske fra mange brugere at
lejets betjeningspanel også kan
anvendes når lejet ikke er sat i stik f.eks. under transport m.v. Derfor
skal lejet være udført med batteri.

07.08.14

13.08.14

Nej, 2000 mm fastholdes som
mindstekrav. Evt. forlænger af
lejefladen kan accepteres.
Ja, det er ok, når bare mindstekravet
til liggefladen på 590 mm er opfyldt.
Kravet ændres til: "Stolens
udvendige bredde-mål bør være
mindre end 960 mm inkl. armlæn og
tilbehør."

07.08.14

13.08.14

07.08.14

13.08.14

Sædedelen skal være forsvarligt
fastgjort, så den ikke pludselig løsner
sig. Det må ikke umiddelbart være
muligt for patienten at løsne sædet.

07.08.14

13.08.14
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.10

2.11

2.12

2.13

måde hvor sædedelen ikke
bare kan løsne sig selv, men er
klikket fast?
Da mange behandlingsstole
inkl. vores eget ikke kan
opfylde dette krav, omkring
brug imens batteriet lader,
anmoder vi om at dette punkt
fjernes. Dette vil give flere
producenter mulighed for at
byde ind med et tilbud. Dette
krav/funktion ses mest på et
leje/stol til akut brug.
delaftale 1 elektriske
undersøgelses lejer.
punkt 1.3
Er det acceptabel at, lejerne
har en laveste højde på 62,5
cm + madras?
Pkt. 2.38
Fenderhjul har umiddelbart kun
effekt når hjul er udenfor lejets
bredde eller længde.
Såfremt hjul er tilstrækkelig
inde under lejet ramme vil hjul
aldrig kunne ramme kanter
eller lignende. Rammens
fenderliste vil afbøde for
eventuelle stød inden og fender
på hjul er ved denne
konstruktion unødvendige.
Vil dette pkt da ikke kunne
fraviges ved denne
konstruktion ?
Svar til punkt 2.2 hvor der

Kravet ændres således til at
sædedelen gerne må være klikket
fast.
Region Midtjylland går ud fra at der
henvises til krav nr. 4.58. Sidste del
af krav 4.58 ændres således til et
bør-krav, der lyder som følgende:
"Det vægtes positivt, at stolens
elektriske funktioner kan betjenes,
mens batteriet lades op."

08.08.14

13.08.14

Nej, dette accepteres ikke. Kravet
vedr. laveste højde fastholdes.

13.08.14

25.08.14

Nej, det accepteres ikke at der ikke
er fenderlister. Kravet vedr.
fenderlister fastholdes.

15.08.14

25.08.14

Vi er opmærksomme på dette. Svaret

18.08.14

25.08.14
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.14

bliver spurgt til hvorfor der skal
være 15 cm friplads. Jeres svar
er at RM frafalder kravet. –
Dette anbefaler jeg ikke, da
det netop sikrer at alle typer
patient lifte kan komme ind
under lejet!!
Svar til punkt 2.5 angående 5.
styrehjul – her anbefaler jeg at
fastholde retningsstyr på 2
hjul, eftersom det er vist at der
enkelte stedet er så ujævnt
terræn at ”føreren” af lejet
mister kontrollen når det 5.
styrehjul slipper underlaget!!

under pkt. 2.2. fastholdes.

Vi er enige i denne betragtning.
Derfor vægtes det heller ikke
positivt, at lejet er udført med et 5.
styrehjul. Det accepteres dog at
retningsstyret udføres med det 5.
styrehjul.

18.08.14

25.08.14

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1

Skal ekstern oplader indgå
sammen med transportlejet
dennes tilbudte pris eller er
oplader et tilkøb ?

Vi ønsker en særskilt pris på ekstern
lader jf. pkt. 2.3 på tilbudslisten.
Dvs. laderen er tilkøb.

14.08.14

25.08.14

3.2

Hvor mange batterier, om
nogen, skal indgå sammen
med transportlejet og dennes
tilbudte pris ?

Der skal leveres ét batteri med hvert
leje, som er indeholdt i den tilbudte
pris.

14.08.14

25.08.14

19.08.14

25.08.14

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

Ifølge kontraktbilag 7 skal der
være uploadet en excelfil
sammen med det øvrige
udbudsmateriale til udfyldelse
af priser for reservedele.
Der findes imidlertid ikke
nogen excelfil. Vil udbyder
venligst uploade filen?

Formuleringen i kontraktbilag 7 er
forkert. Tilbudsgiver bedes om at
udfylde reservedelsliste i Excel. Det
er ikke i en bestemt fil.
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4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.2
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