Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838
Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5
Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE
Nr.
1

Spørgsmål
Vedr. pkt. 1.21.2
Hvad betyder det, at der må afgives max 2
tilbudsvarianter?

2

Vedr. pkt. 1.16
Hvad menes der med substituerbart?

3

5

Modtaget

Besvarelsesdato

Som det fremgår af
udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.2
gælder det at: ”såfremt tilbudsgiver har
mere end ét produkt, der opfylder
ordregivers mindstekrav, kan samme
tilbudsgiver afgive flere tilbud inden for
samme delområde…”
Der er altså tale om to
produkttyper/produktnavne, da der ikke
kan afgives tilbud på forskellige
produkttyper/navne indenfor det samme
tilbud!
Der kan således tilbydes samme
produkttype i forskellige varianter
(f.eks. XXA og XXB), men ikke
forskellige produkttyper (XX og YY) i
samme tilbud.

20.11.2012

30.11.2012

Substituerbart betyder, at det tilbudte
produkt kan erstatte det tilbudte uden
at være helt identisk (mht. størrelsen).
Fravigelsen i størrelsen må dog ikke
påvirke den daglige arbejdsgang!

Vedr. pkt. 1.16
Der henvises til at man kan fravige længde
på kabler samt størrelse på elektroder, men
kan man fravige om det skal være fastgel
eller vådgel?

4

Svar

Udbudspræsentation

20.11.2012
Udbudspræsentation
20.11.2012

Nej det kan ikke fraviges om det skal
være fastgel eller vådgel.

30.11.2012

30.11.2012

Udbudspræsentation

20.11.2012

Vedr. pkt. 1.13
Er det korrekt at der skal leveres 12 USBnøgler?

Ja, det er korrekt!

Vedr. pkt. 1.10.2
Oplysning om følgende nøgletal for de

Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at
vedlægge årsrapporter/årsberetninger

22.11.2012

Udbudspræsentation
22.11.2012

30.11.2012

6

seneste 2 regnskabsår…
Er vor Årsberetning for de sidste 2
regnskabsår
fyldestgørende for dette punkt ?

for de seneste to regnskabsår.
Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse
hvor i årsrapporterne ordregiver kan
finde oplysninger om de i henhold til
udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.

Vedr. pkt. 1.10.3
…Brug af underleverandører
Er dette krav gældende for færdigprodukter
eller
råvarer ?
Vi køber råvarer fra underleverandører.
Færdigvarer købes ikke fra
underleverandører,
færdigvarer produceres på egen fabrik.

Med henvisning til udbudsbetingelser,
pkt. 1.10.3, står, at tilbudsgiver skal
oplyse om evt. brug af
underleverandører.

22.11.2012

30.11.2012

Med det menes, at tilbudsgiver skal
oplyse, hvis de handler som mellemled
til en leverandør af tilsvarende
færdigvareprodukter, som dem der
tilbydes.
Dvs. at hvis de tilbudte færdigvarer
produceres på egen fabrik skal det ikke
oplyses, hvor råvareprodukterne
kommer fra.

7

Vedr. pkt. 1.14
Skal den samme vareprøve vurderes under
flere forskellige
delaftaler…… kun fremsende vareprøver til
den ene af delaftalerne,
men lade det klart og tydeligt fremgå på
vareprøven.
Vi er lidt usikre på denne formulering.
Skal vi på mærkningen af vareprøven
markere at
denne elektrode tilbydes på delaftale 1-4 og
9 (eks),
og derved kun sende vareprøve 1 gang.
Eller vil det være en fejl at sende samme
vareprøve
flere gange - mærket med korrekt delaftale
nr. ?
eks.
Varenr. xx - Delaftale 1
Varenr. xx - Delaftale 4

Det vil ikke være en fejl at sende flere
af den samme vareprøve.
Ordregiver har også blot i
udbudsbetingelsernes pkt. 1.14 skrevet
”bedes venligst”
Det er derfor helt i orden at sende den
samme vareprøve i flere eksemplarer –
hvis dette produkt skal indgå i
vurderingen af flere positionsnumre.
Tilbudsgiver må også gerne vælge at
sende én vareprøve som skal vurderes
på flere positionsnumre. Vælger
tilbudsgiver dette, skal det tydeligt
fremgå, at vareprøven tilbydes på mere
end ét positionsnummer – sådan som
tilbudsgiver selv forslår i sit spørgsmål.
Da ordregivers brugergruppe er opdelt i
2

22.11.2012

03.12.2012

Varenr. xx - Delaftale 9

henholdsvis EKG-elektroder og
elektroder til de neurofysiologiske
afdelinger vil det være en hjælp for
ordregiver, hvis tilbudsgiver vælger at
holde vareprøverne til delaftale 1 fra de
øvrige delaftaler.
Det fremgår af Kontraktbilag 2
(tilbudslisten) hvor mange vareprøver
der skal sendes.

8

9

Vedr. pkt. 1.14
Fortegnelse over fremsendte vareprøver
bedes venligst anføres i Kontraktbilag 2
(tilbudslisten).
Hvor ønsker Region Midtjylland at
tilbudsgiver skal
anføre fortegnelsen over vareprøver ?

Udbudsbilag pkt. 1.21.1 ..
Ikke berettiget til at afgive alternative tilbud
Udbudsbilag pkt. 1.21.2 ..
Hver tilbudsgiver må maksimalt fremsende 2
tilbud
Vi forstår desværre ikke helt denne
formulering.
Vi må gerne tilbyde 2 forskellige varer på 2
forskellige tilbud ?

10

Vedr. pkt. 1.10.3
Referenceliste: Ønsker Region Midtjylland
denne referenceliste opdelt
per hospital eller per region ?
Er det fyldestgørende at oplyse eks.

22.11.2012

03.12.2012

Dette er en fejl. Der er ikke mulighed
for at angive hvilke vareprøver der er
medsendt. Tilbudsgiver skal fremsende
vareprøver på de positionsnumre som
angivet i tilbudslisten (Kontraktbilag 2)
Der vil ikke blive lagt en ny version af
Udbudsbetingelserne på ordregivers
hjemmeside, men ordregiver ligger et
rettelsesblad på hjemmesiden:
www.udbud.rm.dk
Ordregiver forudsætter at der spørges til
Udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.1 og
pkt. 1.21.2 selvom tilbudsgiver henviser
til udkast til kontrakt.

22.11.2012

30.11.12

22.11.2012

30.11.2012

Der henvises bl.a. til besvarelsen af
spørgsmål 1.
Der er forskel på alternative tilbud og
tilbudsvarianter.
Der er ikke mulighed for at afgive tilbud
på alternative tilbud, men derimod
tilbudsvarianter.
Ordregiver ønsker denne referenceliste
opdelt pr. hospital. Ja det vil derfor
være tilstrækkeligt, at oplyse eks.
Skejby sygehus, Elektroder xx kr.
3

11

Skejby Sygehus Elektroder xx kr.
På side 13 i Udbudsbetingelserne henviser I
til 1.24.1 om frivillige positioner.- Men der
skrives intet om frivillige positioner i afsnittet
– tænkes der på øvrigt sortiment begge
steder? Således at man altså kan byde 2
produkter ind – hvis begge lever op til
minimumskravene? Eller hvordan skal
”frivillige positioner” forstås?

Det er en fejl, da der ikke indgår
frivillige positionsnumre i dette udbud.

03.12.2012

07.12.2012

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Der vil blive lagt en ny version af
udbudsbetingelserne, version 2, hvor
også rettelsen fra spørgsmål 8 vil
fremgå.

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT
1

2

Udbudsbetingelserne pkt. 1.17 og udkast til
kontrakt pkt. 1.1.1
Administrationsbidrag
Fra "Udkast til kontrakt" - Til kunden skal der
af omsætningen
indbetales 2%...
??
Kan dette ændres til :
Til kunden skal der af omsætningen af
varer/ydelser
henhørende denne kontrakt, indbetales ….
Vedr pkt 4.2.2
Fra leveringsdato kræves minimum 75% af
udløbstiden

Sætningen i udkast til kontrakt skal
forstås således, at det kun er de i den
underskrevne kontrakt omhandlede
produkter, administrationsbidraget skal
betales.

22.11.2012

30.11.2012

Dette vil blive tilføjet kontrakten ved
kontraktunderskrivelse.

Besvares senere

22.11.2012

Vi garanterer altid som minimum 50%
Er det muligt at ændre til 50% ?
3

Vedr pkt. 11.2.1
…oppebærer en rimelig restholdbarhed"

Definitionen af ”rimelig restholdbarhed”
beror på en konkret vurdering afhængig
af det konkrete produkt og dets forbrug.

22.11.2012

30.11.12

22.11.2012

30.11.2012

Definition af "rimelig restholdbarhed"

4

Kontraktbilag 3 og 4

Ved kontraktophør vil Leverandøren og
Kunden i fællesskab finde ud af, hvilke
produkter, som skal returneres til fuld
kreditering.
Ordregiver er i tvivl om hvad der stilles
spørgsmål til?
4

Begge er nævnt : Leveringsadresser ?

5

Vedr. pkt. 4.3
...Leverandøren er forpligtet til på Kundens
anmodning at dokumentere, at
kvalitetssikringssystemet beskrevet i
Leverandørens tilbud følges, Hvor ønsker
Region Midtjylland at tilbudsgiver skal
beskrive vor kvalitetssikring ?
Ønsker Region Midtjylland kvalitetsdokument
(ISO mm) vedlagt tilbuddet ?

Kontraktbilag 3 omhandler
produktdatablade og Kontraktbilag 4
omhandler leveringsadresser.
Det er en fejl fra ordregivers side at
ordene ”beskrevet i leverandørens
tilbud” ikke er fjernet.

22.11.2012

30.11.2012

Punktet vil være rettet ved
kontraktunderskrivelse.

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)
1

I kolonnen med MK for Mindstekrav og BK for
børkrav står der MK på de nævnte punkter.
Betyder det at samtlige korttids- og
langtidselektroder skal være
røntgentransparent.
2

Kravsspecifikationer pkt. 9.9
Kablet skal have en farvekode? Hvorfor det
og er der krav til koden?

3

20.11.2012

Kravsspecifikationer pkt. 1.13 og 1.18
OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Det er en fejl. Begge punkter er børkrav.
Der ligges en ny version (version 2) af
Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på
udbyders hjemmeside:
www.udbud.rm.dk den 22.11.2012
Det er besluttet i brugergruppen og nej
der er ikke et krav til koden.
Det skal forstås således, at 3-4 af
kablerne pr. ark skal have forskellige
farver.

Øvrigt sortiment! De ting der skrives under
hver delaftale, skal de stå under fanebladet
kun for Øvrigt sortiment. Og hvilke produkter
skal skrives ind?

Udbudspræsentation

20.11.2012

Det er kun de produkter, der ikke
nævnes på andre delaftaler under Øvrigt
sortiment, der skal skrives ind på
fanebladet Øvrigt sortiment.
5

03.12.2012

Udbudspræsentation

20.11.2012

Kravsspecifikationer pkt. 1.26

21.11.2012

Udbudspræsentation

30.11.2012

4

22.11.2012

Vedr. pkt. 9.7:

03.12.2012

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Længde på ledning
Hvorfor MK til ledning på min. 1,50 når I
efterspørger 2 elektroder UNDER 1,5 M

Der er tale om en fejl fra ordregivers
side.
Kravet ændres til:
Til overfladeelektroder m/klæb,
langtids:
Hvis der afgives tilbud på følgende
elektroder evalueres de i forhold til
overfladeelektroder m/klæb, langtids.
Skal kunne leveres på følgende måder:
• Med monteret kabel på min. 100
cm

5

Vedr. pkt. 9.9:

Der vil blive lagt en ny version af
Kravspecifikationen (Kontraktbilag 1),
version 3 på ordregivers hjemmeside:
www.udbud.rm.dk
Se svar på spørgsmål 2

22.11.2012

03.12.2012

22.11.2012

30.11.2012

29.11.2012

07.12.2012

Farvekode kabel
Hvad menes der med farvekode på kablet ?
6

7

Vedr. pkt. 9.7:
Tekst : med monteret kabel på min. 150 cm
samt
Samt ???
Vi mener at der mangler lidt tekst efter
samt….

Det er en taste fejl!
Samt skal fjernes fra sætningen.
Der vil ikke blive offentliggjort en ny
version af Kontraktbilag 1.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation version 2 og
Kontraktbilag 2 - Udbudsliste

Der er ingen sammenhæng mellem
numrene i Kontraktbilag 1 og
Kontraktbilag 2 udover at delaftale 1 har
fået positionnumre med et 1-tal foran,
delaftale 2 har fået positionsnumre med
2 foran osv.
Kravene i Kontraktbilag 1.14 – 1.18
henvender sig udelukkende til
kortidselektroderne.

1. Er der sammenhæng mellem Pos. Nr.
(første kolonne til venstre) og Pos. Nr. () i
Kontraktbilag 2 –Udbudslisten? F.eks:
henvender kravet i ”Kontraktbilag 1 –
Kravspecifikation” pos. 1.16 (side 11) sig til

6

pos. 1.16 på Kontraktbilag 2 –
Udbudslisten Delaftale 1 eller gælder det
alle de udbudte elektroder i gruppen (i
dette tilfælde korttids EKG)? Hvis det
gælder alle elektroderne i korttids EKG,
hvorfor stilles der så krav om tab
elektrode når ”tab” slet ikke er nævnt som
konnektor (kolonne E i Udbudslisten) i
denne gruppe?

Ordergiver kan godt se at der er sket en
tastefejl.
OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Kontraktbilag 1, pkt. 1.16 bliver derfor
rettet og kravet om tab udelades.
Der ligges en ny version af
Kontraktbilag 1, version 4 på
ordregivers hjemmeside.

8

Generelt spørgsmål til delaftaler:
Såfremt man på en delaftale kan tilbyde et
supplerende produkt, fremfor det i
kravsspecifikationen beskrevne produkt,
accepteres tilbudsgivers bud så som
dækkende for hele delaftalen?

Ordregiver forstår desværre ikke
spørgsmålet, og beder tilbudsgiver
præcisere hvad der spørges til?

03.12.2012

9

I Kravspecifikationen - fælles krav under
delaftale 1.24 - Beder I os oplyse
"Indsvindingstiden" Kan I uddybe hvad der
menes med dette?
1.3, 1.8, 1.11, og 1.16 i kravspecifikationen
står der at Tilbudsgiver skal kunne tilbyde
elektroder med flere typer konnektorer.

Besvares senere

03.12.2012

De nævnte punkter i Kontraktbilag 1
(Kravspecifikationen) er alle
Mindstekrav. Mindstekrav skal opfyldes
for at tilbudsgivers tilbud er
konitionsmæssigt. Ja, alle typerne af
konnektorerne skal tilbydes.
De samme konnektorer fremgår
ligeledes af Kontraktbilag 2
(Tilbudslisten).

03.12.2012

10

Skal tilbudsgiver kunne tilbyde alle
konnektorer eller blot nogle af dem?

07.12.2012

07.12.2012

OBS! Vær dog opmærksom på, at der er
fejl i pkt. 1.16 – se svar på spørgsmål 7
lige ovenfor.

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)
1

20.11.2012

Tilbudsliste pkt. 9.4
Delaftale 9 – pos. 9.4 hvad er den elektrode

Det er ikke en fejl. Elektroden anvendes
7

Udbuds-

22.11.2012

til? Den er meget lille. Er det en fejl?
2

30.11.2012

Se svar på spørgsmål 1, under
spørgsmål og svar til
udbudsbetingelserne.

Vedr. pos.nr. 1.4:
Konnektoren er 0,7mm – er dette korrekt?
Tibudsgiver har aldrig hørt om denne str. før?

præsentation
22.11.2012

Alle faneblade
Øvrigt sortiment (evalueres kun på
underkriteriet sortimentsbredde).
Vi er lidt uforstående overfor denne
formulering.Hvad menes med øvrigt
sortiment på hver enkelt faneblad (1-10) ?
Hvad ønsker Region Midtjylland udfyldt på
faneblad "Øvrigt sortiment".

3

som en overfladeelektrode.

26.11.2012

07.12.2012

28.11.2012

07.12.2012

28.11.2012

30.11.2012

Det er korrekt, men produktet er
fejlagtigt blevet placeret i en forkert
delaftale.
Den vil i stedet flyttes til delaftale 9,
overfladeelektroder m/klæb, Korttids.
OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Der offentliggøres et nyt Kontraktbilag
2, version 2 på ordregivers hjemmeside:
www.udbud.rm.dk

4

Vedr. pos.nr.: 1.4
Vedr. 0,7 mm stik! Dette stik (SC-stik)
bruges normalt til Neurologi

Se svar på spørgsmål 3, lige ovenfor.

Er det korrekt at der menes 0,7 mm stik ?
5

Vedr. Generelt, Øvrigt sortiment:
Ønsker Region Midtjylland vareprøver/priser
på oplyste "Øvrigt Sortiment" ?
Eller ønsker Region Midtjylland en liste over
tilbudsgivers øvrige sortiment, udover hvad
der tilbydes ?

I tilbudslisten (Kontraktbilag 2) er der
for hver delaftale en mulighed for at
oplyse et øvrigt sortiment.
F.eks. gælder dette for delaftale 1 – her
kan tilbudsgiver oplyse hvis der er
forskellige pakninger, jf.
Kravspecifikationen pkt. 1.17. Dette skal
anføres under delaftale 1 i tilbudslisten
(Kontraktbilag 2)
8

På delaftale 3, hvor det i pkt. 3.8 i
kravspecifikationen vægtes positivt hvis
der kan tilbydes yderligere kabeltyper.
Dette skal angives under delaftale 3 i
tilbudslisten.
For hele delaftale 1 gælder det, at der
ønskes tilbud på andre produkter som
tilbudsgiver måtte have med f.ke.s et
andet klæbeindhold, en anden
udformning end det udbudte mm. Dette
skal angives i det faneblad som hedder
Øvrigt sortiment.
6

Vedr. Elektroder, Fast/våd gel
Hvor skal vi skrive afvigelser i gel type i
kontraktbilag 2

7

Vedr.: Generelt, Øvrigt sortiment
Hvordan skal der skrives i "Øvrigt sortiment",
ved f.eks. alternative :
Pakningstørrelse
Gel-type
Ledningslængde
Stik-typer
Størrelser ?
Ønsker Region Midtjylland samme opstilling
som i skema : Eks. 1.6 xxx

8

Ordregiver formoder at der spørges til
hvorvidt tilbudet må fraviges fra det
udbudte vedrørende geltyper - f.eks.
der er udbudt en elektrode med fast gel
og tilbudsgiver ønsker at tilbyde en våd
gel.
Det kan ikke fraviges.
Der skal tilbydes det der udbydes – se
også besvarelsen på spørgsmål 3
(spørgsmål til udbudsbetingelserne)

03.12.2012

28.11.2012

30.11.2012

28.11.2012

03.12.2012

Hele fanebladet Øvrigt sortiment er
åbent (altså ikke skrivebeskyttet), så
der kan også skrives i de felter, der på
de andre delaftaler er forbeholdt I&M.

Vedr. Generelt, MR-kompatibel
Vi henleder opmærksomheden på at
elektroder med ubeskyttede ledninger ikke
må bruges i en MR-scanner, af
sikkerhedsmæssige årsager.

28.11.2012

Ordregiver er opmærksom på dette.
Elektroder til MR-scanner er ikke direkte
medtaget i dette udbud. Der er dog
gjort plads til, at tilbudsgiver kan sætte
kryds i kontraktbilag 2 (Tilbudslisten) i
tilfælde af, at en eller flere af de tilbudte
9

elektroder er MR-kombatible.
9

Vedr. Generelt, Vigtighed ?
Hvad er vigtigst : størrelse på elektroder eller
geltype ??

Ordregiver er i tvivl om spørgsmålet er
forstået korrekt.

28.11.2012

03.12.2012

29.11.2012

03.12.2012

Det kan ikke fraviges om elektroden
skal være med fastgel eller vådgel – se
svar på spørgsmål 3 (i spørgsmål til
udbudsbetingelserne)

10

Delaftale 1:
Pos.nr. 1.4, EKG elektrode m/10 cm kabel
22x30 mm, Fast gel, Hanstik TP /
0,7 mm

I henhold til udbudsbetingelsernes pkt.
1.16 må størrelserne på de udbudte
elektroder gerne fraviges – se også svar
på spørgsmål 2 (i spørgsmål til
udbudsbetingelserne)
Ad. 1) Se besvarelsen på spm 3
Ad. 2) Ja det er korrekt, at der ikke skal
leveres vareprøver på de nævnte
positionsnumre. Dette skyldes, at det
kun er længden på ledningen, på de
nævnte elektroder, som afviger fra
hinanden.

1. Er størrelsen Hanstik TP/0,7 mm korrekt?
2. Er det korrekt at der ikke skal leveres
prøver af 4 af elektrode typerne 1.3, 1.4,
1.18, 1.19?
11

Spørgsmål til delaftale 1 pos. 1.1:
Accepteres amerikansk farvekodning på
kabler?

Besvares senere

03.12.2012

12

Spørgsmål til delaftale 9:
Vil ordregiver acceptere overfladeelektroder
uden prækonnektet kabel, således at
tilbudsgiver kan byde på positionsnr. 9.1 –
9.15?

Nej, ordregiver fastholder
sammensætningen af positionsnumrene
i delaftale 9.

03.12.2012

07.12.2012

13

Tilbudsgivers elektroder understøtter
målsætningen om at kunne levere behandling
på et højt niveau og produkterne afspejler

Ordregiver skal oplyse, at den liste som
tilbudsgiver har vedhæftet ikke vil blive
offentliggjort – dette af hensyn til

03.12.2012

07.12.2012

10

bevidstheden om kvalitet og sikkerhed.
Regionen har dog valgt at samle mange
produkter på nogle af delaftalerne. Dette
medfører at mange af vores produkter
desværre ikke kan bydes ind, da vi ikke kan
byde på alle positioner.

tilbudsgiver!
Listen indeholder oplysninger i forhold til
delaftale 1, EKG-elektroder.

Vi har vedlagt en liste over hvilke positioner
vi kan byde på, i de forskellige delaftaler, så I
kan se omfanget. Denne liste vil vi bede jer
om at undtage for aktindsigt og
offentliggørelse.

Ordregiver skal gøre tilbudsgiver
opmærksom på, at kablernes længde og
elektrodernes størrelser ikke er et
mindstekrav. I henhold til
udbudsbetingelserne pkt. 1.16 må
størrelserne på de udbudte elektroder
og længderne på kablerne gerne
fraviges. Det tilbudte skal dog være
substituerbart med det udbudte –
brugergruppen vurderer om det tilbudte
er substituerbart. Se også svar på
spørgsmål 9 (i spørgsmål til
Kontraktbilag 2)
Tilbudsgiver må altså gerne tilbyde det
samme produkt på flere positionsnumre,
hvis tilbudsgiver mener at produktet
”matcher” med det udbudte, f.eks. hvor
der udbydes to ens elektroder og, hvor
blot kabellængden er forskellig. I dette
tilfælde er der mulighed for at byde ind
med den samme elektrode med samme
kabellængde, på begge positioner, hvis
tilbudsgiver ikke har forskellige længder
kabler i sortimentet.

Som det fremgår af listen kan vi tilbyde
produkter på mange af de positioner som har
et signifikant stort forbrug - men vi bliver
afskåret fra at byde, fordi vi mangler
produkter på nogle små positioner.
Vil Regionen overveje at opdele delaftalerne
til flere små, eller fjerne kravet om at man
skal kunne byde på alle positioner i en
delaftale, for være konditionsmæssig?
Alternativt vil det også hjælpe at lave ønsket
om kabler - om til et bør krav. Dermed vil
Regionen kunne undgå, at afskære sig fra
potentielt gode bud.

Ordregiver fastholder
sammensætningen af delaftale 1.

Tilbudsgiver har også mulighed for at
anvende underleverandører og på den
måde kunne tilbyde produkter på de
positionsnumre, hvor tilbudsgiver ikke
er dækket ind via egen produktion.
Se også svar på spørgsmål 3 ovenfor.
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Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE
1

Skal de vedlægges hvis de ikke bliver
udfyldt? Skal man vedlægge en blank side?

2

3

20.11.2012

Udbudsbilag 2B, 2C, 2D
Det vil være fint, hvis tilbudsgiver vil
vedlægge de tre nævnte udbudsbilag,
også selvom de ikke finder anvendelse.
Dette sikrer et overblik for ordregiver.
Det er dog ikke noget krav hvorfor
tilbudsgiver kan vælge at undlade at
vedlægge bilagene.

Vedr. Udbud 2012/S 215-354838
Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel
kapacitet – bilag 2A
Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i
udbudsmaterialet er følgende:
Skal der til tilbuddet vedlægges
virksomhedens årsregnskaber for de seneste
to år?
Eller skal de fire nævnte nøgletal oplyses i
bilag 2A og signeres af virksomhedens
revisor?

Det er korrekt, at de fire nævnte
nøgletal enten skal oplyses i
udbudsbilag 2A eller et andet bilag som
henviser til bilag 2A med påtegning fra
en revisor.

Vedr. Udbud 2012/S 215-354838
Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel
kapacitet – bilag 2A

Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at
vedlægge årsrapporter for de seneste to
regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog
venligst oplyse hvor i årsrapporterne
ordregiver kan finde oplysninger om de i
henhold til udbudsbilag 2A krævede
nøgletal er.

Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i
udbudsmaterialet er følgende:
Eftersom de nøgletal, der i pkt. 1.10.2 bedes
oplyst, fremgår af vores virksomheds
årsregnskaber, vil det da være
tilfredsstillende at vedlægge tilbuddet vores
revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste
to regnskabsår samt et ikke-revisorpåtegnet
dokument med nøgletallene? (Nøgletallene er
jo dokumenteret i og trukket fra de
revisorpåtegnede årsrapporter.)
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30.11.2012

Udbudspræsentation

20.11.2012

30.11.2012

21.11.2012

30.11.2012

4

Udbudsbilag 2B,2C,2D

Se svar på spørgsmål 1

22.11.2012

30.11.2012

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en
anden virksomheds finansielle status,
skal
det dokumenteres, at denne virksomhed
hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket
kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i
Kontraktbilag 6 indeholdte erklæring
i underskrevet og udfyldt stand.

22.11.2012

30.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

Hvis tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag ?
Ønsker Region Midtjylland disse bilag vedlagt
tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder
disse bilag.

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 6
1

Hvis dette bilag ikke udfyldes af leverandør
Ønsker Region Midtjylland dette bilag 6
vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke
udfylder bilaget ?

Hvis en tilbudsgiver ikke baserer sig på
en anden virksomheds finansielle status,
skal kontraktbilag 6 ikke udfyldes og
dermed er det ikke et krav, at bilaget
vedlægges det til ordregiver fremsendte
tilbud.

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR
1

Kommentar fra Anette
Følgebreve eller tilbudsbreve ses helst ikke, da vi kan risikere, at der tages forbehold.

2

3

Hvorfor er engangsskalpeelektroder ikke med
i tilbuddet?

Generelt:

Engangs skalpelektroder er ikke
medtaget i dette udbud, da forbruget
herpå er meget lille. Ordregiver har på
den baggrund valgt at udelade disse
produkter fra udbudet, jf. gældende
regler.
Ordregiver forstår ikke spørgsmålet og
13

Udbudspræsentation
20.11.2012

30.11.2012

Udbudspræsentation

22.11.2012

30.11.2012

Hvor der er nævnt "dage"
Vi forudsætter at der menes arbejdsdage
4

5

6

7

Generelt:
Elektroder - Fast contra Våd gel
Kan fast gel/våd gel kravet fraviges ?
Generelt: Afdelingsspørgsmål
Hvorfor bruger Neurofysiologien i Region
Midtjylland ikke engangs scalpelektroder,
men kun flergangselektroder, som kan
medføre smittefare ?
Er der mulighed for at ordregiver kan ligge
en ikke låst udgave af Kontraktbilag 1
(Kravspecifkationen) på hjemmesiden.
Tilbudsgiver skal bruge denne version til at
kopiere teksten ind i et
oversættelsesprogram, og der kan ikke
kopieres af teksten i dokumentets
nuværende form.

Jeg ringede ind og stillede et par spørgsmål først på
ugen men ser ikke at de er kommet på PDF listen
på udbuds hjemmesiden så jeg prøver lige skriftligt
da jeg har et spørgsmål mere:

Det vil være meget værdsat hvis svarene kunne
tilflyde os hurtigt da det ikke er lang tid der er
levnet til det store arbejde med at deltage i
udbuddet og da sammensætningen også er ændret

beder venligst tilbudsgiver præcisere
spørgsmålet med henvisning til hvor i
materialet der spørges til.

Se svar på spørgsmål 3 under
spørgsmål og svar til
udbudsbetingelserne.
Se svar på spørgsmål 2

Ordregiver har valgt ikke at ligge en
anden version af Kravspecifikationen
(Kontraktbilag 1) på hjemmesiden, da
der er for stor risiko for, at en
tilbudsgiver vil anvende denne version
ved besvarelsen af kravene. Ordregiver
ønsker bl.a. ikke besvarelser af
mindstekrav, hvilket også er årsagen til,
at der er offentliggjort en låst word
version – dette er for tilbudsgivers
bedste således, at risikoen for forbehold
for mindstekrav forsøges minimeres.
Det er dog muligt at konvertere
Kontraktbilag 1 til en pdf-fil. Denne pdffil kan tilbudsgiver kopiere fra og sætte
teksten ind i et oversættelsesprogram
(ordregiver har selv forsøgt med Google
translate)
Der henvises til, at spørgsmålene
venligst bedes stilles skriftligt!
Ordregiver har noteret de modtagne
spørgsmål, både de mundtlige og de
skriftlige.
De spørgsmål der blev modtaget pr.
telefon, spørgsmål nr. 6 (generelle
spørgsmål) samt spørgsmål nr. 3
14

22.11.2012

22.11.2012

30.11.2012

30.11.2012

26.11.2012

30.11.2012

29.11.2012

03.12.2012

totalt fra sidste gang er det helt forfra igen.

8

Vi skal hermed anmode om at få oplyst navnet på
den liste hvor stofferne for allergi risiko findes, jf
kontraktbilag 1 pkt 1.8

(spørgsmål til Kontraktbilag 2) blev lagt
på ordregivers hjemmeside den 30.
november, hvor det ene af de to blev
besvaret.
Ordregiver forsøger at få spørgsmålene
besvaret så hurtigt som muligt efter
modtagelsen, men dette kan desværre
tage lidt tid, da det oftest involvere hele
brugergruppen.
Tilbudsgiver kan finde listen på følgende
hjemmeside:
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
Det er en database, hvor der kan søges
på specifikke farlige egenskaber (her
allergi ~ sensibilisering) i form af de
relevante R- sætninger og H-sætninger.
Klarteksten er ikke angivet
Tilbudsgiver kan finde klarteksten
mange steder f.eks. på følgende
hjemmesider:
http://www.biosite.dk/leksikon/clpsaetninger.htm og
http://www.biosite.dk/leksikon/rsaetninger.htm
Ordregiver kan oplyse, at de er i
overgangsfasen mellem R- og Hsætninger dvs det er nødvendigt både at
søge efter R og H.
Alternativt kan tilbudsgiver slå de stoffer
op, som de kommer i produkterne.
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08.12.2012

07.12.2012
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