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Udbud af Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr

Rettelsesblad 1
Rettelsesblad til udbud af
Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr

Rettelse 1: Udbudsbetingelserne pkt. 1.20:
Til udbudsbetingelserne tilføjes følgende tekst (markeret med grønt):

1.20

Leverancens omfang
Mængder og omfang vedrørende kontrakten fremgår af tilbudslisten, jf. Kontraktbilag
2. Udbuddet omfatter ca. 90% af regionens estimerede forbrug, da 10% af forbruget
friholdes til forskning og udvikling samt specielle patienttilfælde, som ikke kan
dækkes af produkterne omfattet af udbuddet.
Udbuddet omfatter fleksible video- og fiberendoskoper. Derudover omfatter
rammeaftalen videoprocessorer, lyskilder, monitorer, insufflatorer, mobil trolley og
andet speciale specifikt udstyr til endoskopiske procedurer.
Hensigten med udbuddet er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og nyindkøbe
State-of-the-art til fleksibel endoskopi, inden for alle de specialer der udføres på
Region Midtjyllands hospitaler.
Tilbudsgiveren skal således afgive tilbud på udstyr, funktionalitet og software med de
til enhver tid nyeste og bedste teknologier indenfor hvert af de tilbudte specialer, jf.
Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen.
Mængder og omfang (estimeret forbrug) vedrørende kontrakten fremgår af
tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 2. Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet m.v.
fremgår af kravspecifikationen, Kontraktbilag 1. De vilkår, som vil være gældende for
leverancen, fremgår af udkast til kontrakt.
Region Midtjylland påtænker på sigt at oprette en central server til lagring af data fra
endoskopiske undersøgelser. Hvorvidt dette vil blive oprettet i kontraktperioden er
endnu uvist. Dette medtages ikke i evalueringen af tilbuddene, men er blot en
information til tilbudsgiveren.
Der udbydes i alt 5 delaftaler jf. Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen og Kontraktbilag
2, Tilbudslisten, indenfor følgende kliniske specialer:
Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale

1:
2:
3:
4:
5:

Anæstesiologi
Gastroenterologi
Lungemedicin og Thoraxkirurgi
Urologi
Øre- næse- hals

Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler
Der udbydes ikke serviceaftaler sammen med dette udbud, da ordregiver evt.
efterfølgende udbyder en generel serviceaftale til hele regionen. Dette vil dog først
blive relevant efter udløbet af garantiperioden, jf. kontraktbilag 1,
Kravspecifikationen.

