Sagsnr. 1-23-4-101-6-13
Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4
Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4
Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

Svar

18-06-2013

25-06-2013

1.1

Udbudsbilag 2:
Ønsker Regionen både revideret årsregnskab og
oplysninger om nøgletal for de seneste 2 regnskabsår
revisor påtegnet?

Ja, men nøgletallene skal ikke være revisorpåtegnet.

18-06-2013

25-06-2013

1.2

Alle børkrav evalueres under kriteriet kvalitet.

18-06-2013

25-06-2013

1.3

Hvilke ”børkrav” tages med i evalueringer af underkriterie
”kvalitet” for henholdsvis delaftale 1 og 24?
Skal det forstås således at alle ”børkrav” fra kravtype 1-5
tages med i evaluering af delaftale 1 mens
kun ”børkrav” i kravtype 2,3 og 5 tages
med i evaluering af delaftale 2-4?

18-06-2013

25-06-2013

1.4

Udbudsbetingelser 1.13:

Der skal kun leveres 2 stk. vareprøver af hver, men
hvis det er lettere at sende mindste pakkeenhed, så
er det i orden. Det skal være 2 stk. af alle forskellige
nåle længder og slanger, der behøves dog kun at
leveres en farve, hvis produkterne er identitiske.

•

18-06-2013

25-06-2013

1.5

Antallet af vareprøver: Skal det være 2 stk. af
hver farve med hver sin nåle længde? Skal det
være 2 stk. af hver slangelængde med hver sin
nåle længde? Er der tale om æsker eller er det
enkelt stk.?

Når det gælder tidsplanen, så ønsker vi bekræftelse på,
at der ikke kommer rettelser efter den 5. juli, og at det er
en skrivefejl, at der står uge 28 – at det skal være uge
27.

For delaftale 1 evalueres på børkrav fra 1-5. For
delaftalerne evalueres på 2,4 og 5.

Det er en skrivefejl uge 27 er korrekt og det er rettet
i udbudsbetingelserne.

Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

10-06-2013

25-06-2013

1.6

Pkt. 1.6

Tidsplan: Regionen skriver at
offentliggørelse af spørgsmål og svar 2, vil
finde sted i uge 28. Samtidig skriver
Regionen at der kan ske offentliggørelse af
yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og
svar på www. Udbud.rm.dk frem til 5. juli
2013. Da uge 28 starter d. 8. juli, vil vi
bede Regionen om at bekræfte disse datoer
alternativt oplyse, om der menes uge 27 til
offentliggørelse af spørgsmål og svar 2?

Se svar 1.6

10-06-2013

25-06-2013

1.7

Pkt. 1.17

Regionen bedes oplyse/uddybe hvad
administrationsbidraget på de 2 % af
omsætningen omfatter og forventes at
blive brugt til.

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.

10-06-2013

25-06-2013

1.8

Pkt.1.17

Regionen henviser i forbindelse med
administrationsbidrag til pkt.1.11 i udkast
til kontrakt. Pkt.1.11 eksisterer ikke i
udkast til kontrakt. Regionen bedes oplyse
korrekt henvisning.

Indholdsfortegnelsen i kontrakten er blevet
opdateret, så henvisning er nu korrekt.

10-06-2013

25-06-2013

1.9

Pkt. 1.20.4

Regionen bedes konkretisere, om det er
muligt at tilbyde to størrelser af samme
pumpe per position eller om Regionen kun
ønsker en størrelse pumpe.

Ja, det er muligt at tilbyde flere størrelser af samme
pumpe, de forskellige pumpestørrelser beskrives i
tekstfeltet.

10-06-2013

25-06-2013

1.10

Pkt. 1.21.1

Regionen bedes bekræfte at de ønsker at
indkøbe en insulinpumpe med integreret
CGM samt en basis insulinpumpe uden
CGM.

Ja.

10-06-2013

25-06-2013

1.11

Pkt. 1.23.1

Regionen skriver at der som minimum skal
afgives tilbud på 90 % af skønnet

Det er 90% af skønnet årsforbrug for RM og RN på
den samlede delaftale, som der skal kunne bydes ind

Svar

2

Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

Svar
årsforbrug indenfor en delaftale. Hvis en
leverandør ikke har en CGM pumpe og
dermed ikke kan tilbyde sendere og
sensorer, vil denne leverandør så være
udelukket, da de kun kan tilbyde 58% af
skønnet årsforbrug (baseret på skønnet
årsforbrug i Region Midtjylland)

med.

2. Spørgsmål til Kontrakt
Modtaget

Besvaret

Nr.

10.06.2013

25-06-2013

2.1

Det er ikke nævnt hverken i udkast til kontrakt eller
udbudsbetingelser hvor lang tid Regionerne ønsker at
indgå kontrakt for i den ordinære periode. Regionen
bedes oplyse varigheden af kontrakt uden option på
forlængelse?
3. Spørgsmål til Kontrakt og kontraktbilag 2

Det er nu tilføjet i udbudsbetingelser at Regionerne
ønsker en kontrakt på 24 måneder og med mulighed
for option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

Svar

10-06-2013

25-06-2013

3.1

Bilag 2 Tilbudslisten:

* er fjernet fra Tilbudslisten

Spørgsmål

Svar

Række 7: Hvad betyder *, **, ***?
10-06-2013

25-06-2013

3.2

Bilag 2 Tilbudslisten:
•
•

Tallet var forkert og er rettet.

Antallet af sensorer: Er det 35.000 stk. til
Region Midtjylland?
Antallet af sendere: Er det 0 stk. til Region
Nordjylland?

18-06-2013

25-06-2013

3.3

Bilag 2 Tilbudslisten: hvor skal prisen på mindste
salgsenhed stå.

Der er tilføjet en ny kolonne til tilbudslisten med pris
pr. mindste salgsenhed.

10-06-2013

25-06-2013

3.4

Bilag 2 Tilbudslisten:

Dette er ikke muligt, da man det formodes at ikke
3

Modtaget

10-06-2013

Besvaret

25-06-2013

Nr.

3.5

Spørgsmål

Svar

Hvordan udregnes den pris vi bedømmes efter? Kan der
lægges en formel ind i regnearket så vi automatisk kan se
beløbet vi bedømmes efter?

alle leverandører kan byde ind på alle positioner jf
pkt 1.23.1i udbudsbetingelserne.

Bilag 2 Tilbudslisten:

Tilbudslisten er blevet låst.

For at være sikre ikke at komme til at ændre noget i
tilbudslisten som vi ikke skal, sagde du, at du ville
komme tilbage med en tilbudsliste, som er låst.
10-06-2013

25-06-2013

3.6

Position 5

13-06-2013

25-06-2013

3.7

20-06-2013

25-06-2013

3.8

Ordregiver bedes oplyse om, hvor Kontraktbilag 2.
Tilbudsliste til Region Nordjylland i
elektronisk fil findes. Kontraktbilag 2 fra
udbudshjemmesiden indeholder kun
Tilbudsliste til Region Midtjylland i
elektronisk fil.
Vi ønsker at udfylde kontraktbilag 6 –
Indeståelseserklæring, både til Region Midt og Region
Nord.

Regionen bedes bekræfte om de ønsker at
indkøbe 35.000 stk. sensorer alternativt
oplyse korrekt antal.

Se svar 3.2.

Region Nordjylland er i samme fil, deres forbrug står
i kolonne E.

Bilagene er blevet lagt ud i særskilt fil og er ikke
mere skrivebeskyttet.

4. Spørgsmål til Kravspecifikationen
Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

Svar

18-06-2013

25-06-2013

4.1

Krav 1.1:
Vi beder om tydeliggørelse af, hvad der menes med
pumpekonfiguration, servicemode og log.

Kravet ændres til at pumpen skal have en
børnesikring.

18-06-2013

25-06-2013

4.2

Krav 1.8:
Hvad menes der med bolusrater?
Kan der menes basalrater?

Der menes at det skal være mulighed for at indstille
flere rater i bolusguiden. Der menes ikke basalrater.

4

Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

Svar

18-06-2013

25-06-2013

4.3

Krav 1.20:
Vi beder om præcisering af hvilken IPX klasse der ønskes
som mindste krav.
Forskellige pumper er ikke i samme IPX klasse. En højere
IPX klasse burde give kvalitetspoint, eftersom det for
visse patienter kan være en fordel ved udøvelse af
vandsport og anden aktivitet ved vandet.

Kravet ændres ikke.

18-06-2013

25-06-2013

4.4

Der menes nåle størrelser.

18-06-2013

25-06-2013

4.5

Krav 2.6:
Menes der 2 forskellige nåle længder?
Krav 2.7:
I tilbudslisten står der: ”Infusionssæt, m/inserter, blød
kanyle”. Vi tolker dette som at inserter er et
mindstekravt. Venligst bekræft dette.
I vores sortiment har vi et infusionssæt med skrå
teflonkanyle og inserter. Dette produkt findes i 1
kanylelængde. Vi kan tilbyde infusionssæt uden inserter i
flere kanylelængder.

18-06-2013

25-06-2013

4.6

Krav 4.12:
Venligst uddyb hvad der menes med ”starterpakke”?

Den pakke som leveres sammen med pumpen.

18-06-2013

25-06-2013

4.7

Krav 6.3:
I punkt 4.2 er der angivet 6 måneders holdbarhed på
sensorer. Vi antager at 6.3 omhandler infusionssæt og
reservoir. Venligst uddyb/bekræft.

Pkt. 4 .2 ændres til at skal være 6 måneder.

18-06-2013

25-06-2013

4.8

Krav 6.4:
Ved ”pakken”, menes der da, at en

Ja.

forsendelsesforpakning skal indeholde en følgeseddel.
Venligst uddyb/bekræft.

5

Teksten er ændret til med og uden inserter.

Modtaget

Besvaret

Nr.

Spørgsmål

18-06-2013

25-06-2013

4.9

Pkt. 1.12

Kan kravet justeres således at basalraten
med minimum 0,025E/time gælder for CGM
pumper og 0,05 E/time for basis pumper?

Nej.

18-06-2013

25-06-2013

4.10

Pkt. 1.39

Hvem hæfter for lånepumpen i ferier m.v. i
tilfælde af beskadigelse, tyveri el.lign.? Er
det leverandøren, regionen eller patienten?

Det er patientens forsikring der dækker for tyveri.

18-06-2013

25-06-2013

4.11

Må der afgives forskellige priser på forbrugsvarer i
delaftale 1 og 2-4.

Svar

6

Nej, der skal afgives samme pris for den enkelte
varer.

