Spørgsmål/svar pr. 28. juli 2010
vedr.
Annoncering af 24. juni 2010

Indkøb af fødelejer (10 stk.) til
Århus Universitetshospital, Skejby

Region Midtjylland

Spørgsmål 1

I annonceteksten anføres ”I den angivne pris skal være indeholdt
tilpasninger til de lokale forhold”. Hvilken type/hvilket omfang af tilpasninger vil der være tale om?

Svar 1

Disse tilpasninger vil være af lille størrelsesorden. Det kan f.eks. være forlængelse af en ledning eller lignende på grund af den konkrete
indretning af lokalet.

Spørgsmål 2

Ved beskrivelsen af underkriteriet ”service og fleksibilitet” står bl.a.
”fleksibilitet og kompetence i forhold til tilpasninger til lokale behov
samt ændringer i forbindelse med ændrede behov.” Skal alle disse
tilpasninger og ændringer være indeholdt i tilbudsprisen?

Svar 2

Tilpasninger til lokale behov skal være indeholdt i prisen, jf. svar 1.
Ændringer i forbindelse med ændrede behov skal ikke være indeholdt
i prisen, men mulighederne og vilkårene for sådanne ændringer skal
oplyses i tilbuddet.

Spørgsmål 3

Kravspecifikationen punkt 1.2: Så vidt vides, er der ingen serieproducerede lejer, der som standard kan håndtere 400 kg. Fastholder ordregiver alligevel dette som et mindstekrav?

Svar 3

Ordregiver nedsætter kravet, således at det er et minimumskrav, at
fødelejet kan bære 300 kg. i alle positioner.
Samtidig tilføjes som punkt 1.3 følgende bør-krav:
”Lejet bør kunne bære 400 kg i alle positioner.”
Opdateret kravspecifikation er lagt på hjemmesiden.

Spørgsmål 4
Svar 4
Spørgsmål 5
Svar 5

Baggrunden for kravene er, at ordregiver ønsker fødelejer, som kan
bruges såvel til almindelige som bariatriske patienter/fødende.
Kravspecifikationen punkt 7.1: Tekniske specifikationer tillades oftest
på enten dansk eller engelsk. Vil ordregiver overveje at tillade tekniske specifikationer på engelsk?
Det fastholdes, at brugsanvisning skal være på dansk.
Derimod vil ordregiver tillade, at tekniske specifikationer er på enten
dansk eller engelsk.
Kravspecifikationen punkt 7.4: Skal disse tilpasninger være indeholdt
i tilbudsprisen?
Nej, disse tilpasninger skal ikke være indeholdt i tilbudsprisen. Men
der skal gøres rede for mulighederne.

