Referat
fra
udbudspræsentation
tirsdag den 24. maj 2012, kl. 09:30 – 10:30
på Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

Vedrørende udbudspræsentation af udbudsmaterialet
omhandlende utensilier til hæmodialysebehandling.

Deltagere i udbudspræsentationen:
Gambro: Anette Weidemann / Rie Rasmussen
Fresenius Medical Care: Janne Munk / Petra Neumann
Nordiatech: Børge Nielsen
Vingmed Danmark: Kurt Sørensen
Indkøb & Medicoteknik: Janni H. Nielsen / Anette Christiansen / Tina
Grand Graversen / Bent Christensen

Jævnfør tidsplanen i udbudsmaterialet var interesserede leverandører
indbudt til et orienterende møde om udbudsmaterialets struktur.
Efter en kort velkomst og præsentation af de tilstedeværende
gennemgik Bent Christensen udbudsmaterialet.
Udbudspræsentationen havde sit afsæt i udvalgte afsnit fra
udbudsmaterialet, nedskrevet og præsenteret i form af power point.
Power point præsentationen vedlægges referatet.
Præsentationen var lagt til rette som en gennemgang jfr.
ovennævnte power point materiale, med en efterfølgende mulighed
for kommentarer.
Inden udbudspræsentationen var der modtaget ét spørgsmål til ét
element i udbudsmaterialet. Der ud over havde udbyder selv fundet
punkter, som efter præsentationen blev kommenterer og
efterfølgende vil blive berigtiget.
I det efterfølgende kan spørgsmål og svar til udbudsmaterialet læses.
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Side 1
Dato 26.04.2012
Bent Christensen
Tel. +45 7841 4522
Bent.Christensen@stab.rm.dk

Side 1

Spørgsmål og kommentarer til ”Udbud af utensilier til
Hæmodialysebehandling, sagnr. 1-23-4-78-14-09”

Efterfølgende punkt er et spørgsmål fremsendt inden præsentationen,
oplæst og kommenteret på mødet af udbyder.
-

o–

Spørgsmål: I udbudsbetingelserne punkt 1.4 henvises der til, at
medlemmer af brugergruppen kan ses på Bilag 6. Hvor findes dette
bilag?
Svar: Bilaget findes ikke i udbudsmaterialet. Teksten der henviser til
bilaget skulle rettelig have været slettet.

Efterfølgende punkter er ikke spørgsmål der er fremsendt af
leverandører, eller som blev stillet af leverandører på mødet.
Punkterne blev medbragt af udbyder, og blev oplæst og kommenteret
på mødet af udbyder.
-

o–

Udbudsbetingelser, side 10, punkt 1.14, ”Tilbudspræsentation,
vareprøver og afprøvning”, under ”Produkter til brug ved
afprøvningen”:
Nuværende formulering: Tredje sidste afsnit ”jr. Udbudsbilag 5”
Skal rettes til: ”jf. udbudsbilag 4 og kontraktbilag 3”
-

o–

Udbudsbetingelser, punkt 1.21 ”Tildelingskriterium med
underkriterier”, ”Evaluering” side 14, anden sidste afsnit:
Nuværende formulering: ”at et produkt opfyldes mindre end
tilfredsstillende eller derunder”.
Skal rettes til: ”at når et produkt bedømmes som mindre brugbar
eller derunder”
-o2
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Efterfølgende blev der påpeget følgende, til efterfølgende rettelse:

Udbudsbetingelser, side 10, punkt 1.14, ”Tilbudspræsentation,
vareprøver og afprøvning”, under ”Produkter til brug ved
afprøvningen”, næst sidste afsnit:
Nuværende formulering: ”fredag den 24. maj 2012”
Skal rettes til: ”torsdag den 24. maj 2012”
-oDer blev stillet følgende opklarende spørgsmål:
Spørgsmål: Vedrørende vareprøverne er det ikke alle som afprøver
alt. Der hvor kun udvalgte steder afprøver, er det så efterfølgende
alle som er med til at bedømme?
Svar: Nej. Der hvor det kun er udvalgte steder som afprøver på alles
vegne, er det de udvalgte steder som suverænt bedømmer
produkterne på vegne af de afdelinger som ikke deltager i
afprøvningen. Et produkt bruges kun af et hospital i regionen, hvor
også afprøvningen er henlagt til. Dialysefiltrene afprøves af alle
afdelinger. De spidse og stumpe kanyler afprøves af udvalgte
afdelinger. En enkelt specialkanyle som kun bruges af en afdeling i
regionen, afprøves kun af denne afdeling.
Spørgsmål: Et kopieringsvenligt eksemplar af tilbuddet: Skal det
forstås som et materiale uden faneblade, lige til at lægge i en
kopimaskine?
Svar: Ja, uden faneblade, hæfteklammer og andre forsinkende
elementer, så materialet uden problemer kan lægges i en
kopimaskine. I princippet leveret som et bundt papirer fri for
sammenhæftninger og andet.
Spørgsmål: Vedrørende de 7 USB stik indeholdende tilbud til brug for
brugergruppen, skal der prisoplysninger med i dem?
Svar: Følgende gælder vedrørende fremsendelse af USB stik:
1 stk. USB stik skal indeholde det samlede tilbud inklusiv priser,
datablade og brochure.
7 USB stik med det samlede tilbud uden datablade og brochure til
brug for brugergruppen, fremsendes uden tilbudspriser.
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7 USB stik fremsendes kun indeholdende dokumentation jf.
udbudsbetingelserne.
Spørgsmål: Når der står offentliggørelse af pris, kan det så forventes
at det er offentliggørelse af den samlede pris, og ikke pris delaftale
for delaftale? Er det ikke den samlede for alle delaftaler?
Svar: I det omfang vi kan, er det den samlede pris vi offentliggør, jf.
udbudsbetingelserne, afsnit 1.23 ”Offentliggørelse af prisoplysninger”.
Hvis der begæres aktindsigt, vil vi formentlig være forpligtet at
offentliggøre prisen for den enkelte delaftale, ikke pr. linje, men den
samlede delaftale.
Det er værd at bemærke, at Klagenævnet for udbud og
Statsforvaltningen har forskellig praksis. Vi tager naturligvis hensyn
til Leverandørens og vores egen interesse i at hemmeligholde
priserne af hensyn til den fremtidige konkurrence.
Kommentar fra udbyder til offentliggørelsen på TED
: Vi kan se, at kvitteringen fra TED vedrørende offentliggørelsen har
udmøntet sig i, at udbuddet er beskrevet som et kanyleudbud, da det
er hoved CPV kode. En leverandør fandt lidt ad tilfældighedernes vej
udbuddet på Udbud.dk. Søges der på dialyse kommer udbuddet ikke
op. Kun hvis der søges på kanyler. Det er fordi www.udbud.dk tager
CPV-hoved glossaren som overskrift og ikke den af ordregiver anførte
”betegnelse for kontrakten”, som vi også indgiver til TED databasen.
Vi har derfor ikke mulighed for at ændre på dette, dog tager vi
henvendelse til konkurrence- og forbrugerstyrelsen med henblik på at
få ændret dette fremadrettet.

Spørgsmål: Vedrørende kontaktpersoner i relation til levering af
produkter, kontraktbilag 3, var der et spørgsmål til kontaktpersoner.
Man kunne umiddelbart ikke se kontaktpersonerne.
Svar: Der er påført personer på leveringsadressebilaget. Men for at
sikre, at pakkerne afleveres til den rette afdeling, kan det anbefales,
at man påføre Dialyseafdelingen som modtager af produkter til
afprøvning.
Spørgsmål: Punkt 1.3.1 ”Udtræder et af hospitalerne af aftalen” –
Hvorledes skal det punkt tolkes.
Svar: Det skal tolkes således, at hvis en afdeling nedlægges i
aftaleperioden, eller hvis et hospital lukkes i aftaleperioden, må det
ikke påvirke de øvrige hospitalers aftalevilkår i aftaleperioden.
Spørgsmål: Når man har flere varenumre inden for samme interval
på filtrene, må man så byde ind med flere varer?
Svar: Ja, man må byde ind med alle de filtre man har inden for det
givne interval (interval på overfladeareal). Betingelsen er, at prisen er
den samme inden for det givne interval.
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