Regionshospitalet
Viborg, Skive, Kjellerup
Indkøbsafdeingen
Heibergs Allé 6
Postboks 130
DK-8800 Viborg
Tel. +45 897 2727
www.sygehusviborg.dk

Spørgsmål / Svar vedr. udbud på elektroder og
neutralplader til hospitalerne i Region Midtjylland

Følgende spørgsmål er fremkommet til udbudsmaterialet – svar tilføjet under
hver enkelt spørgsmål
Dato 04.11.2008

Spørgsmål 1

Sagsbehandler:
Ann Marie Jeppesen

Udbudsmaterialet s. 9 stk. 6.2 – Produktdatablade
Er det et SKAL-krav, at vi vedlægger produktdatablade i det oplyste format fra
Regionsudbud/Medicoindustrien eller må vi vedlægge vore egne produktdatablade såfremt disse indeholder de samme oplysninger, som de oplysninger der
efterspørges i produktdatablade fra Regionsudbud/Medicoindustrien?
Svar:
Ordregiver ser det ikke som et problem, vi vil også godkende andre produktdatablade. De skal naturligvis som minimum indeholde de samme oplysninger
som er i produktdatablade på www.regionsudbud.dk og
www.medicoindustrien.dk
Spørgsmål 2
I forbindelse med ovennævnte udbud til Region Midtjylland savner jeg et udbudsnummer, altså nr. 2008-xxxx. Vil du venligst oplyse mig dette?
Samtidig forstår jeg ikke punkt 20 i udbudsmaterialet: Udvælgelseskriterier er
oplyst på bilag 4 og skal udfyldes. Hvad menes der med det?
Svar:
Udbudsnummer: 2008/S 194-256884
Vedrørende udvælgelseskriterier er der desværre indsneget sig en trykfejl. Bilaget har nr. 3 og er generelle oplysninger om virksomheden – skal udfyldes og
danner grundlag for, hvem der bliver udvalgt inden vurdering af tildelingskriterierne.
Spørgsmål 3
Jeg har et par spørgsmål til udbuddet.
- Jeg kan ikke finde nummeret på udbuddet?
- I udkastet til kontrakten er det nogle røde X´er. Er det felter som I skal udfulde?
Svar:

Tel. +45 8927 2575
ann.marie.jeppesen@sygehusviborg.dk
Sagsnr.
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-Udbudsnummer: 2008/S 194-256884
-Kontrakten udfyldes af ordregiver ”X’erne” markerer punkter der skal udfyldes
af os. Kontrakten er vedlagt som udkast, således at leverandøren kan se, hvilke
konditioner vi forventer at indgå aftalen på.
Spørgsmål 4
1. Er det korrekt, at tilbuddet skal mærkes 'Tilbud sterilemballage', når der ikke
er tale om sterile produkter?
2. Hvad menes der i Tilbudslisten med 'Indhold i salgsenhed' og 'Type salgsenhed'? Vi vil gerne have specificeret, hvad der skal stå i disse kolonner.
3. Vi mangler datablade på dansk for to af de produkter, vi ønsker at tilbyde. Vil
engelsksprogede datablade være OK?
4. Er der et sagsnummer for udbuddet, altså f.eks. nr. 2008-??
Svar:
Ad.1
Ad 2

Ad 3.

Ad 4.

Tilbudet skal mærkes ”Elektroder og Neutralplader”
”indhold i salgsenhed” er en oplysning om, hvad den mindste enhed
er - stk, rulle, pakke eller pose.
”type salgsenhed” om den sælges i kasse/pakke/pose/karton
Principielt nej, idet vi udbeder os materialet på dansk, men et enkelt
eller to datablade kan godt accepteres på engelsk. De skal indeholde
samme oplysninger som kan ses på www.regionsudbud.dk og
www.medicoindustrien.dk
Udbudsnummer: 2008/S 194-256884

Spørgsmål 5
I det vi henviser til udbudsmaterialet, har vi følgende spørgsmål:
2. Aftaleperiode
2.1 Aftaleperiode
Menes der ikke option fra 12-24 måneder ?
5. Varer og kvantum
5.3 Vareprøver
Er det leverandørens produktdatablad eller Medicoindustriens ?
6. Produktegenskaber m.v.
6.1 Regler og kravsspecifikation
Vi undrer os over de 3 spørgsmålstegn i teksten ?
Bilag 5
Ang.Bilag 5A-5E:
1. Skal der noteres positionsnr. og lev. varenr. samt varetekst på de
elektroder vi tilbyder ?
2. Skal der udfyldes et bilag 5.X for hver tilbudte position eks. bilag
5.A pos. 15, bilag 5.A pos. 16, osv. osv.
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6.3 Lotnr.
Hvad menes med "Alternativ skal alle reklamationer godkendes" ?
15. Generelle forhold
Hvordan skal tonnage forstås i denne sammenhæng ?
20. Udvælgelseskriterier
Menes der ikke bilag 3 og ikke 4 ?
Spørgsmål til bilag 2:
Er det ufravigeligt at alle tilbudte elektroder skal være PVC og latexfrie
?
Svar:
Ad 2.1
Ad 5.3

Ad 6.1

Jo, option fra 12-24 måneder
Meningen er at der med vareprøven vedlægges et produktdatablad,
hvis indhold og opbygning svarer til de datablade der kan ses på
www.regionsudbud.dk og www.medicoindustrien.dk
Spørgsmålstegnede skulle ikke have været der.

Ad. Bilag 5
1
Positionsnr. og lev. varenr. skal som minimum oplyses på tilbudslisten. Der må gerne henvises til positionsnre. på kravspecifikationerne.
2
Bilag 5a – 5f er krav til de enkelte grupper og skal derfor være oplyldt.
Andre oplysninger skal påføres tilbudslisten bilag 2
6.3
Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde tilbage til den konkrete produktions batch ved hjælp af lotnr. skal alle reklamationer godkendes.
15
Med tonnage menes aftalens omfang.
20
Der menes bilag 3
Spørgsmål til bilag 2:
Vi tilstræber at vælge PVC og Latexfrie produkter.

Spørgsmål 6
Hermed de 2 spørgsmål vi søger svar på:
1. Bilag 5a, 5c, 5d, efterspørges "enkeltvis bulk pakning". Hvad menes med dette? Ønskes blot at få at vide hvordan produktet er pakket? - ønskes kun enkeltpakninger? - altså hvor man kan plukke enkeltstykker fra kartonen? Betyder det
at i ikke ønsker produkter, som er pakket i poser af f.eks. 3-5-25-50 stk men
hvor man stadig kan pulkke enkeltvis? Årsagen til dette spørgsmål er, at hvis
det ønskes at alle elektroder ligger som enkeltstk i en stor karton, er der ingen
elektroder på markedet der opfylder dette krav. Elektroderne ligger typisk i mindre poser, hvilket giver bedre holdbarhed og kvalitet generelt. Man kan dog stadig plukke enkeltstk fra disse poser.
2. Bilag 5d og 5e ønskes "vand resistens". Hvad menes med dette? Skal produktet kunne tåle at blive fugtigt eller skal det sidde på patienten når denne skal
i bad/vaskes? Er det rygmaterialet der skal være vand resistent?
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Svar:
Ad 1
Ad 2

Ja vi ønsker det oplyst i tilbudslisten, hvor mange der ligger i hver
pakke - derfor formuleringen enkeltvis i bulk pakning.
Ja produktet skal være således at patienten kan gå i bad med elektroden uden at den efterfølgende skal skiftes.
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