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Svar på spørgsmål

Udbudspræsentation OPI 9/10 2009 – Regionshospitalet
Randers
Spørgsmål 1

•

Har I gjort jer tanker om sammensætningen af grupper?

Svar 1

•

Vi tror ikke på, at én leverandør kan løfte opgaven. Omvendt
skal grupperne heller ikke være for store, så samarbejdet besværliggøres. Sørg for at have en relevant produktleverandør
med. Det er en god idé, at I synliggør jeres netværk, relevante
underleverandører og ressourcer, som I evt. kan trække ind i
udviklingsforløbet hvis nødvendigt.

Spørgsmål 2

•

Hvordan tænkes honorering af rådgivende virksomheder?

Svar 2

•

Det, vi udbyder, er et samarbejde med mulighed for efterfølgende køb af produkter. Vi har ikke midler til at udvikle produkter, og det er ikke vores kerneopgave.
Vi ønsker derfor i stedet at indgå i et samarbejde, hvor vi f.eks.
betaler for nogle prototyper og et antal aftalte senge, som defineres under dialogfasen.
Vi betaler derfor ikke rådgivende virksomheder men kun produktleverandøren. Hvordan gruppen indbyrdes klarer honoreringen, er os uvedkommende.

Spørgsmål 3

•

Hvor mange senge forventer I at købe - det reelle potentiale i
projektet?

Svar 3

•

Regionshospitalet Randers håber, at det bliver et så godt produkt, at vi løbende kan udskifte de eksisterende senge. Derudover vil der i aftalen blive lavet optioner for resten af Region
Midtjylland, uden det kræver et nyt udbud. Men ikke noget vi
kan give et mere præcist bud på.

Spørgsmål 4

•

Kan/må gruppen ændre sig undervejs?

Svar 4

•

Kernen i gruppen skal gerne være den samme. Men hvis eksempelvis en samarbejdspartner trækker sig i dialogfasen, har
man mulighed for at erstatte den pågældende efter godkendelse af Regionshospitalet Randers.

•

Kan man søge OPI-puljen?

•

Det vil være en god idé i forløbet af samarbejdet at søge om
nogle specifikke ting. Vi vil køre udbudsfasen færdig og derefter søge.

•

Hvordan vil I søge ABT-fonden, når de ikke giver støtte til produktudvikling?

•

Det afhænger af de konkrete delløsninger, som vi evt. kan søge
om støtte til afprøvning af.

Spørgsmål 5
Svar 5

Spørgsmål 6
Svar 6

-

1-

Indkøb & Logistik

Prækvalifikationsmateriale – Konkurrencepræget dialog
Udbud af OPI Innovationsprojekt Fremtidens intelligente hospitalsseng

Svar på spørgsmål
Spørgsmål 7

•

Tidsplanen går frem til uge 20 i 2010 – er der en længere tidshorisont?

Svar 7

•

Som det fremgår af bilag 01, forestiller vi os en tidsperiode på
5 – 10 år.

Spørgsmål 8

•

Har man gjort sig nogle tanker om, hvordan man vil mobilisere
brugerne, og er der defineret hvor meget tid?

Svar 8

•

Der er ikke afsat bestemt tid, og vi ved, det er en tilbagevendende udfordring.
Det er jo vores ansvar at komme med viden og fagligt input.
Tilsvarende ansvar har Århus Kommune. Det er en udfordring,
som vil blive drøftet i forbindelse med dialogfasen.
Der kan jo tænkes på at være fleksible i forhold til arbejdstider.

Spørgsmål 9

•

Findes der en skabelon til besvarelse af de spørgsmål, der skal
besvares i følgende afsnit: 1.10.1, 1.10.2 og 1.10.3 - eller skal
vi bare selv sætte det op?

Svar 9

•

Der foreligger ikke en skabelon udover de med prækvalifikationsmaterialet vedhæftede Udbudsbilag 1 og 2. Så man skal
som ansøger selv sætte punkterne op.

Spørgsmål 10

•

Er det denne enhed, der skal udfylde udbudsbilag 1 eller skal
samtlige juridiske enheder i et konsortie udfylde/underskrive
dette bilag?

Svar 10

•

Udbudsbilag 1 bør foreligge i udfyldt stand fra samtlige de
virksomheder, som deltager i gruppen/konsortiet.

Spørgsmål 11

•

Tilsvarende under 1.10.1: Skal kun den juridiske enhed, der
tegner konsortiet ift. Region Midtjylland nævnes med navn og
kontaktperson eller skal alle juridiske enheder i et konsortium
have en kontaktperson ift. Region Midtjylland og dermed svare
på "bullet 3"?

Svar 11

•

Der skal - udover de oplysninger om kontaktpersoner, som vil
fremgå af de enkelte virksomheders besvarelse af Udbudsbilag
1 - i relation til pkt. 1.10.1, foreligge oplysning om en kontaktperson for den juridiske enhed, der tegner gruppen/konsortiet.

Spørgsmål 12

•

Vil der i dialogfasen være mulighed for at de enkelte firmaer i
gruppen kan inddrage eksterne og nært tilknyttede rådgivere/konsulenter. Det kunne f.eks. være:
•
•
•
•

Rådgivere fra Teknologisk Institut
Eksperter fra andre institutioner
IT-konsulenter/rådgivere
Design-/arkitektrådgivere

Vil det evt. kræve en loyalitetserklæring, der sikrer at disse
rådgivere ikke arbejder for andre der søger prækvalifikation ?
Svar 12

•

Det er i orden at inddrage eksperter og nært tilknyttede rådgivere undervejs i dialogfasen. Loyaliteten er alene et anliggende
-
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mellem virksomhederne indbyrdes.
•
•
•
•
•
•

-
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