Referat
fra
udbudspræsentation
torsdag den 29. august 2013, kl. 13.00 – 14.00
på Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

Vedrørende udbudspræsentation af udbudsmaterialet
omhandlende Hofteimplantater
2013/S 162-282296

Dato 29.08.2013

Deltagere i udbudspræsentationen:

Hanne Arensbach

Biomet, B.Braun, Protesekompagniet, Stryker, Zimmer.
Hanne Arensbach og Gitte Bonde

Jævnfør tidsplanen i udbudsmaterialet var interesserede leverandører
indbudt til et orienterende møde om udbudsmaterialets struktur.
Efter en kort velkomst gennemgik Hanne Arensbach de
opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbudsmaterialet hvor
leverandørerne skulle være særligt opmærksomme.
Generelle krav skal være opfyldt
Forskel på Mindstekrav og Børkrav
Mindstekrav skal i de fleste tilfælde kun svares med ja el. nej
Udfyldelse af tilbudsliste – ark1, ark2, ark3
Cementblandesæt og skyllesystemer som var med i sidste hofteudbud
bliver udsat til næste år.

Der blev gjort opmærksom på ændring i delaftalerne.
Delaftale 7: Ucementeret double mobility cup med Liner i UHMWPE
er blevet ændret til delaftale 8.
Ny delaftale 7 blev tilføjet: Primær hofte – Ucementeret Hemisfærisk
actabulum cup med Ceramic Liner
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Følgende spørgsmål til udbudsmaterialet blev herefter stillet:

Spørgsmål 1

Administrationsbidrag:
Svar:
De via administrationsbidraget indkomne midler anvendes alene til
opnormering inden for indkøbsområdet - således at Region Midtjyllands
indkøb konkurrenceudsættes og aftaledækkes, samt til drift og
vedligeholdelse af aftalerne.
Der er stillet supplerende spørgsmål om administrationsbidrag, disse vil
blive besvaret under spørgsmål og svar

Spørgsmål 2
Der kan gå 1-3 dage fra afgivelse af en ordre i ILM til leverandøren
modtager ordren. Det kan i disse tilfælde blive svært at overholde den
angivne leveringstid på 24 timer.
Svar:
Der opfordres til at nævne problemstillingen under spørgsmål og svar

Spørgsmål 3
Der blev påpeget problemstillingen ved at opfylde krav 6.5:
Det er et mindstekrav at der leveres digitale templates programmer til
udbyderen af regionens røntgensystemer ………
Svar:
Der opfordres til at nævne problemstillingen under spørgsmål og svar

Mødet sluttede klokken 13.45

Referent
Gitte Bonde
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