Kommentar fra udbudspræsentationen
den 26.3.2009, samt
spørgsmål / svar vedr.
EU-udbud nr. 2009/S50-072267

Urologiske katetre, urinposer, uridomer,
tilbehør mm.
til Region Midtjylland

Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 26.3.2009
- Ansvarlige for udbudet i Indkøb og Logistik er: Indkøber Ann Marie Jeppesen, Sygeplejerske og Sundhedsfaglig Indkøber Kirsten Holme og Udbudsjurist Janni Nielsen
- Udbudet er baseret på brugergruppens input til kravspecifikationen, tilbudslisten og
tildelingskriterier.
- Budskabet med denne udbudspræsentation er, at skabe åbenhed, samarbejde og
dialog i processen. Dialogen vil naturligt meget forgå skriftligt via spørgsmål som bliver anonymiseret, offentliggøres og dermed komme til gavn for alle. Så endelig hellere et spørgsmål for meget end 3 for lidt..
- Gennemgang af udbudsbetingelserne med fokus på vigtigheden af korrekt udfyldelse
af udbudsbilag og kontraktbilag samt underskrift på tilbudet og div. bilag.
- Kontrakten blev ikke gennemgået.
- Der er i materialet en vejledning til hvordan man ønsker leverandørens tilbud opbygget. Stor opfordring til at følge denne opbygning, da det letter tilbudsbehandlingen.
- OBS i kravspecifikationen – SKAL kravene skal være opfyldt for at tilbudet er konditionsmæssigt. Bør kravene vil bl.a. indgå i evalueringen under tildelingskriterierne underpunkter ”faglig vurdering af produktets egnethed” og ” håndtering”
- Leverandør får afslag/ tilsagn pr. mail. Dette via den kontaktperson som er valgt
som kontaktperson i Udbudsbilag 1.
- Der er rettelser til materialet fra Region Midtjylland. Disse lægges ud med det øvrige
udbudsmateriale. OBS, der kan komme rettelser helt op til 6 dage før tilbudsfrist.
- Indkommer der mange tilbud, så vil der blive afholdt 2 dage med produktpræsentation for brugergruppen. Det vil i så fald blive den 14. og 15/5. Leverandørerne hører
nærmere om den endelige dato samt en disposition for præsentationen. Herunder også information om hvilke vareprøver der ønskes på dagen.
- Tiden der gives til produktpræsentationen vil afhænge af hvor mange produktgrupper man som leverandør har budt ind på.
- OBS der kommer en rettelse i Supplement til EU Tidende omkring delaftaler. Denne
rettelse lægges ud med det øvrige udbudsmateriale. Det har ikke nogen indholdsmæssig betydning i forhold til de offentliggjorte udbudsbetingelser – men det er vig-

tigt at der er synlighed for eventuelle leverandører, der kun ser udbudsbekendtgørelsen, at der kan afgives tilbud på en del af leverancen.
- Den samlede værdi af kontrakten offentliggøres i EU tidende.
- Dette udbudsmateriale er lavet fælles for alle regioner i Danmark. Ikke alle er begyndt at bruge det. Der foregår en stadig evaluering af materialet. Leverandør foreslog, at Medicoindustrien fik mulighed for deltagelse i evalueringen. Janni Nielsen vil
bære dette budskab videre til den ansvarlige gruppe.
- Fremmødte leverandører opfordrede Region Midtjylland til at offentliggøre spg./svar
løbende, da det vil lette processen om færdiggørelsen af tilbuddene. Region Midtjylland vil tilstræbe at efterkomme dette ønske.
- Hvis der fra en leverandørs side er ønske om aktindsigt, så vil dette forgå i dialog
med øvrige involverede parter.

Nedenstående spørgsmål og svar er ligeledes fra Udbudspræsentationen den 26.3.
Der var yderlige spørgsmål som leverandører blev bedt om at stille skriftlig, således
Region Midtjylland kunne svare på den korrekte formulering.

Spørgsmål 1

Leverandør spurgte til et eksempel på hvad der kunne svares i Udbudsbilag 1 pkt. 1.4?

Svar 1

Der kunne svares: pris eller at man ønsker en dialog med Region Midtjylland hvis det skulle blive aktuelt.

Spørgsmål 2

Leverandør spurgte til hvorfor der ingen krav var på ”timediuresesæt” i
Kontraktbilag 1?
Satte spørgsmålstegn ved om der så kunne evalueres på produktet.

Svar 2

Brugergruppen havde i processen ingen krav til produktet. Region Midtjylland mener bestemt godt, at der kan evalueres på produktet. Det
fremgår af udbudsbetingelserne, at produktpræsentationen er en del af
tildelingskriterierne og der er produktets egnethed jo et evalueringspunkt.

Spørgsmål 3

Leverandør spurgte om man kunne byde på produktet hvis man ikke
helt matchede den ønskede størrelse? Og i så fald, hvordan ønsker Region Midtjylland så at tilbudet afgives på Kontraktbilag 2?

Svar 3

Region Midtjylland vil foranlediget af spørgsmålet kigge på Kontraktbilag 2 igen og hurtigst muligt svare på spørgsmålet og evt. komme med
en revideret udgave af Kontraktbilag 2.

Spørgsmål 4

Leverandør spurgte til hvordan Region Midtjylland vil evaluere på tildelingskriterium 3? Nærmere punkterne omkring vægt af colli og miljø
venlig indpakning.

Svar 4

Region Midtjylland vender tilbage med et svar på dette.

Spørgsmål 5

Leverandør spurgte til en uddybning af hvordan de udbudte produkter
ville blive tildelt?

Svar 5

Det tilstræbes at give en hel produktgruppe til en leverandør. Man kan
derfor vinde 0 til flere grupper. Region Midtjylland kan evt. dele en produktgruppe mellem en eller flere leverandører, men der skal en væsentlig faglig begrundelse til for at flere leverandører deler en produktlinie.

Spørgsmål 6

Leverandør spurgte til produktdatablade. Menes der leverandørernes
brochuremateriale eller?

Svar 6

Med produktdatablade menes der udfyldelse af Medicoindustriens produktdatablade

Spørgsmål 7

Hvad forstår Region Midtjylland termen ”alternativt tilbud”?

Svar 7

I dette udbud betyder ”alternativt tilbud” at der ikke må tilbydes andre
løsninger end det der efterspørges. (Ønskes der katetre må der ikke tilbydes en pille i stedet) Det betyder ikke at man ikke må tilbyde 2 eller
flere produkter pr. produktlinier. Dette opfattes som sekundært tilbud.

