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 vigtigt 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 har ikke kunnet finde en tilfredsstillende måde, at
evaluerer miljøvenligheden på, for hverken produkt eller indpakning.
Region midtjylland frafalder derfor dette evalueringspunkt, men
fastholder dog at evaluere på indhold af PVC. Se venligst Svar 31.
Fremad rettet vil det være et punkt der vil have RM’s bevågenhed.

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.

Spørgsmål / svar indkommet efter Udbudspræsentationen.
Spørgsmål

Kan det være rigtigt at der ønskes en JJ stent på op til 50 cm?

8
Svar 8

Ja, det korrekt, at der ønskes en multilængde på 50 cm. Multilængde er stentens
længde målt i strakt tilstand. (se venligst svar 9)

Spørgsmål

Hvordan måles længden på JJ stenten?

9
Svar 9

Længden måles i strakt tilstand.

Spørgsmål

Er det korrekt der ønskes en JJ stent i metal?

10
Svar 10

Ja, der ønskes en JJ stent i metal.

Spørgsmål

Er det korrekt der ønskes hepariniseret og ikke hepariniseret JJ stent til
urinvejene?

11
Svar 11

Ja det er korrekt, at der ønskes tilbud på både hepariniserede og ikke
hepariniserede JJ stents.

Spørgsmål
12
Svar 12

I udbudsmaterialets 1.12 nævnes følgende datoer for
produktpræsentation 14.05.09 og 15.09.09. Er disse datoer korrekte og er der
eventuelt mulighed for alternative datoer.
Trykfejl – beklager.
De korrekte datoer for produktpræsentationen er 14.5.2009 og 15.5.2009.
Leverandør bliver kontaktet efter tilbudsfristen mhp. hvilken dato de har fået
tildelt. (se i øvrigt ovenstående kommentar fra Udbudspræsentationen.)

Spørgsmål
13
Svar 13

1.11 aflevering af tilbud
- Der henvises til brugergruppemedlemmer, udbudsbilag X.
Mangler, så vidt vi kan se.
Korrekt at Udbudsbilag 6 manglede ved offentliggørelsen.
Er nu lagt på http://www.rm.dk/om+regionen/indk%c3%b8b/udbud? med det

øvrige materiale.
Spørgsmål
14

Svar 14

I punkt 1.12angives at vareprøver alene skal præsenteres ved møde den 14/15
maj. Er dette korrekt?
Såfremt brugergruppen ønsker vareprøver udleveret ved dette møde, hvor stort
antal ønskes da og kan prøverne leveres indpakkede, men usterile.
Det er korrekt, at der ikke ønskes vareprøver før de 2 ovennævnte datoer.
Leverandør bliver kontaktet efter tilbudsfristen mhp. hvilke produkter og
størrelser der ønskes præsentation på, samt disposition for præsentationen.
En del af evalueringen på nogle af produkterne vil være om udpakningen er
hensigtsmæssig. Derfor vil der kun kunne præsenteres et fuldt indpakket produkt,
men den sidste sterilisering behøves naturligvis ikke.

Spørgsmål
15

- Er det korrekt forstået at ingen vareprøver skal medsendes. Heller ikke hvor
produkterne ikke anvendes i regionen i dag?

Svar 15

Se Svar 14

Spørgsmål

- Hvornår vil en evt afprøvning finde sted. Der virker ikke umiddelbart til at være
meget tid.

16
Svar 16

Brugergruppen har umiddelbart ikke ønsket afprøvninger i klinikken, men en
produktpræsentation. Vil der mod forventning være produkter der ikke kan tages
stilling til på denne måde, vil man tage beslutningen op til vurdering igen.

Spørgsmål
17
Svar 17

Kontraktbilag 1
- Skemaet må kun udfyldes med ja/nej. Kolonnen hedder Leverandør kommentar.
Må vi skrive vores kommentarer eller skal vi skrive ja/nej ud for hver linie og
kommentere andetsteds.
Se venligst den nye udgave af Kontraktbilag 1.
Skriv i kolonnen ja eller nej og er der kommentar, så start gerne sætningen med
eks. ”nej, vores produkt har i stedet….”
Er der yderligere spg. er man velkommen til at spørge igen.

Spørgsmål
18

Svar 18

I punkt 1.16.5 angives at alternative tilbud ikke kan afgives. Såfremt vi ønsker at
tilbyde alternative produkter under et pos.nr.
er der da krav/ønsker til hvordan dette skal tilbydes/opstilles f.eks. som pos.nr.
1.a 1.b etc. og er der et max grænse for hvor mange alternative produkter, der
kan tilbydes under en position.
Se venligst Svar 7 fra Udbudspræsentationen.
Der er lavet en ny udgave af Kontraktbilag 2 som er offentliggjort på:
http://www.rm.dk/om+regionen/indk%c3%b8b/udbud?
Giver denne udgave anledning til yderligere spg. er leverandør velkommen til
dette.
(Leverandør kan på listen selv tilføje Alternativ tilbud 2 og 3, hvis dette mod
forventning skulle blive nødvendigt.

Spørgsmål

- Uridomer. Hvad menes med påføringsstrips?

19
Svar 19

Påføringsstripsen er indrullet i uridomet og bruges til at rulle uridomet ud over
penis. Stripsene bør sidde overfor hinanden. ( Altså kl. 6 og 12)

Spørgsmål
20
Svar 20

Kontraktbilag 2
Tilbudsliste
Hvordan påføre varenr når der er tale om sortiment. Indskyde linie pr art eller
henvise til e-datablades sortiments oversigt, eller hvordan ønskes?
Håber at den nye udgave af Kontraktbilag 2 imødekommer denne problematik?
Ellers er leverandør velkommen til at stille yderligere spg. til emnet.

Spørgsmål
21
Svar 21

Ved f.eks uridomer kan der være forskellige priser afhængig af om det er kort
eller lang og flere art nr. for hver. Skal man skyde linier ind eller evt. angive kort
variant i den ene side og lang under alternativ produkt?
Ja tak – vi vil gerne bede leverandør om at indsætte de nødvendige produktlinier i
forhold til det tilbudte sortiment.

Spørgsmål
22
Svar 22

I punkt 1.19 angives tildelingskriterium. Er det korrekt at service og
leveringssikkerhed ikke indgår som parameter for beslutningen om tildeling.
Tilbudsgiveren skal opfylde det i § 7 og § 14 beskrevne. I tildelingen indgår
udelukkende det i punkt 1.19 anførte.

Spørgsmål
23

Vi har følgende spørgsmål til kravsspecifikationer for kateterisationssæt:
a. Ønskes sættet leveret i bakke/nyreskåle og er der krav til materialet.
b. Hvilken størrelse bord afdækning ønskes.
c. Ønskes patient underlag og i hvilken størrelse.
d. Der kræves sprøjter med natrium klorid – med glycerin & med gel og længere
nede angives 10 ml sprøjte med glycerin.
e. Er det muligt at specificere præcist hvad de pågældende sprøjter skal
indeholde, hvilken koncentration, krav til gel type og hvilke sprøjte størrelser der
ønskes.
f. Der kræves ikke sterilt vand, men ønskes dette.
g. Skal sættet indeholde pincet.
h. Skal sættet indeholde non-woven kugler eller non-woven swabs til afvask og i
givet fald hvor mange.
i. Er der krav til gallipot/skål størrelse & materiale.

Svar 23

j. Er der ønsker til om sættet skal indpakkes i bordafdækning eller kan afdækning
placeres foldet øverst i sættet. Sidste mulighed reducerer sættes pris. Begge
pakningsformer tillader steril håndtering ved brug af handsker.
a: Ja, sættet ønskes leveret I bakke eller nyreskål.

b: Der ønskes ikke særskilt bordafdækning, men en patientafdækning.
c: se pkt. B og ca. 60x90 cm.
d: Se venligst under e.
e: Der ønskes en 10 ml sprøjte med fysiologisk saltvand til ballon / en 10ml ampul
med fysiologisk saltvand til afvaskning / en 10 ml sprøjte med
Klorhexidin/Lidocain gel (0,05g klorhexidin og 2g Lidocain pr. 100g)
f: Se venligst under e.
g. Ja, sættet skal indeholde en pincet.
h: non-woven kugler og ca. 6-8 stk.
i: Ja, der ønskes en Gallipot / foliebakke indeholdende 6 stk. vattamponer til
afvaskning af patienten
j: Der ønskes et afdækningsstykke på ca. 60x90 cm. Stykket bør være lagt om
utensilierne og pakket sådan, at ved udpakning er skålen anbragt mere i den ene
ende end den anden.
Der er mulighed for at tilbyde et sæt hvor afdækningsstykket er pakket om
bakken med utensilier og et hvor det er anbragt øverst i sættet. Region
Midtjylland vil foretage en evaluering ved produktpræsentationen.
Spørgsmål
Svar 24

Kontraktbilag 3
Mangler. Er her noget der skal udfyldes eller er der tale om produktbrochurer og
E-Datablade
Se Svar 6

Spørgsmål

Urinposer - tilpasningsslange – hvad er en tilpsaningsslange og på hvilken måde

25

anvendes den?

Svar 25

Der er tale om slangen fastsiddende på posen som tilkobles en løs kateterstuds
efter afklipning til den ønskede længde.
Vi kan producere urinpose med forskellige slangelængder. Men det koster
forskelligt. Hvordan kan pris udfyldes?

24

Spørgsmål
26
Svar 26

En pose med kort slange er ca. 10-12 cm. På resten af poserne har man oplyst
ønsket længe. Denne skal betragtes som en ca. længde. Tilsammen udgør de
ønsker om længder som Region Midtjylland ønsker.
Giver dette anledning til yderligere spørgsmål er man velkommen til dette.

Spørgsmål
27

Har I krav om de skal være enkeltkrammer eller flerkammer fra udbud nr 78 til
91?
I 2.udgave er det produktlinie 252-265

Svar 27

For produktlinierne 252-265 (2. udgave) ønskes der tilbud på enkeltkammerposer.

Spørgsmål

Urinpose med bundaftapning har meget forskellig pris med urinpose uden
bundaftapning. Hvordan kan pris udfyldes?

28
Svar 28

Indsæt venligst en ekstra linie hvis begge produkter tilbydes og beskriv i kolonne

M om det er med eller uden bundaftapning. For overskuelighedens skyld vil
Region Midtjylland bede om at øverste tilbudte produkt ALTID er med
bundaftapning og nederste ALTID er uden bundaftapning.
Spørgsmål
29

Altså, urinpose med prøvetagningsmembran har forskellig pris med urinpose uden
prøvetagningsmembran. Hvordan kan pris udfyldes?

Svar 29

Se venligst Svar 28.

Spørgsmål

Udbudsbetingelser, pkt 1.12
a. Spørgsmål: Er angivne datoer for produktpræsentation d. 14.05.2009 og
15.05.2009? Den 15.09.2009, er en tastefejl?

30

b. Spørgsmål: Hvor mange vareprøver skal medbringes til
produktpræsentationen?
c. Spørgsmål: Hvornår kan vi forvente en indbydelse til produktpræsentationen
med tidsangivelse og disposition?
d. Spørgsmål: Skal vi sende vareprøver sammen med tilbud? Hvis ja, hvor mange?
Svar 30

Spørgsmål
31

Svar 31
Spørgsmål
32

a. Se venligst Svar 12
b. Se venligst svar 12
c. Se venligst svar 12
d. Se venligst Svar 12
Giver dette anledning til yderligere spørgsmål, er man velkommen til dette.
Udbudsbetingelser, pkt 1.19, Underkriterie 3
Spørgsmål: Hvorfor evaluerer udbudsgiver ikke på om selve produktet er
miljøvenligt (f.eks. uden PVC), når man har valgt at vurdere på miljøvenlig
indpakning?
Region midtjylland ønsker, at der er opgivet i Kontraktbilag 3 om produktet
indeholder PVC. Dette vil blive brugt i evalueringen af produktet.
Se også svar 4
Udbudsbetingelser, pkt 1.19, Ad. 3.
Spørgsmål: Hvilke kriterier måles/vurderes i forbindelse med miljøvenlig
indpakning? Er det produktets indpakning, salgsenhed eller transportindpakning?

Svar 32

Se svar 4 og 31

Spørgsmål

Udbudsbetingelser, pkt 1.21
Spørgsmål: Offentliggørelse af den samlede pris, er det pr. delaftale eller for den
endelig samlede aftale?

33
Svar 33

For den endelige samlede aftale.

Spørgsmål

Kontraktudkast, pkt 9.6
Spørgsmål: Hvad betyder ’Der skal frit kunne returneres varer’? Venligst uddyb.

34
Svar 34

Gælder i tilfælde af fejlleverance. Her skal Regionen frit og snarest kunne
returnere varen. Fragtomkostningerne er leverandørens.
Ved fejlordrer fra ordregiver kan leverandør ikke beregne gebyr ved returnering i
ubrudt emballage. Returnering er i dette tilfælde fragtfrit for leverandør. Ved
emballage forstås ikke transport colli.

Spørgsmål
35
Svar 35
Spørgsmål
36

Kontraktbilag 1, Kravspecifikation
Spørgsmål: Har brugergruppen drøftet om der er behov for latex uridomer?
Brugergruppe har konkluderet, at der er behov for latex uridomer - et meget lille
behov og det er normalt ikke første valg.
I tilbudsliste fra nr 1 til nr 27, skriver der ikke hvad længde de kateter skal have.
Er det almindelige længde--40cm eller hvad?

Svar 36

Ja det er almindelig længde på ca. 40 cm.

Spørgsmål

I tilbudsliste fra nr 22 til nr 25, skal de kateter med glycerin have 2-vej?

37
Svar 37

Ja, det er almindelig 2-vejs katetre

Spørgsmål

Udbudsbetingelser, pkt. 3.1
Spørgsmål:
a.Hvor indgående skal medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund beskrives?

38

Svar 38

Spørgsmål
39

Svar 39
Spørgsmål
40
Svar 40
Spørgsmål
41
Svar 41
Spørgsmål
42

b. Relevans?
a. Der svares ud fra en henvisning til Udbudsbilag 2; pkt. 3.1
Der bedes oplyst medarbejders navn og grunduddannelse, samt interne relevante
kurser/oplæringer eller uddannelser som vedkommende har deltaget i som har
relevans til de tilbudte områder.
b. Region Midtjylland bruger disse oplysninger som baggrundsviden i forhold til de
evt. samarbejdspartnere som der indgås kontrakter med. Der evalueres ikke på
disse oplysninger. Kun et ønske om uddybende kendskab til tilbudsgivers
organisation.
Tilbudslisten, bilag 2
Urologiske katetre/Behandlingskatetre
Hæmaturi / skyllekateter/Position: 1 - 4 (silikone) og 5 - 11 (latex)
Spørgsmål.: Hvad er begrundelsen for, at der ikke ønskes 3 vejs katetre i 100%
silikone men derimod i latex?
Se venligst om spørgsmålet er besvaret ved den nye udgave af Kontraktbilag 2,
som blev offentliggjort den 2.4.2009? Eller er leverandør velkommen til at spørge
igen.
Ad pkt. 1.5 Udbudsmateriale
Der henvises i pkt. 1.5 stk. 2 til kontraktbilag 3 Produktoplysninger / datablade.
Jeg finder ikke kontraktbilag 3. Bliver der fremsendt et specifikt kontraktbilag 3?
Se venligst svar 6. Giver dette anledning til yderligere spørgsmål, er leverandør
velkommen til at henvende sig igen.
Ad pkt. 1.10 Afgivelse af tilbud og sprogkrav
Her henvises til, at tilbuddet skal affattes på dansk.
Må firmaets egne produktdatablade leveres på engelsk? (her tænkes ikke på
Medicoindustriens datablade, men egne datablade)
Brugergruppen ønsker alt materiale på dansk – inkl. leverandørs
brochuremateriale.
Ad pkt. 1.11 Aflevering af tilbud
a. Her henvises til, at tilbuddet udover 1 underskrevet originaleksemplar i
papirform inkl. alle bilag samt eventuelle datablade, også afleveres på 2 USBnøgler indeholdende det samlede tilbud.
Må USB-nøglerne erstattes af 2 CD Rommer?
b. Her henvises endvidere til, at der skal fremsendes et papir-eksemplar til

Svar 42

brugergruppemedlemmerne jf. udbudsbilag X.
Jeg finder ikke noget udbudsbilag X. Fremsendes et specifikt udbudsbilag med
angivelse af brugergruppens medlemmer samt kontaktdata?
a. USB- nøgle må gerne erstattes af CD-rom

Svar 44

b. Oversigten over brugergruppemedlemmer blev offentliggjort den 2.4.2009
Ad pkt. 1.17 Udbuddets genstand og form
Her henvises til at ”5% af Region Midtjyllands forbrug er undtaget fra dette
udbud, vil gå til forskning og udvikling”.
Hvordan skal dette forstås?
At der ofte i løbet af en kontraktperiode vil være leverandører der
produktudvikler, og som gerne af en eller anden årsag, vil have produkterne
afprøvet i klinikken. Det er der skabt plads til.
Ad pkt. 1.19 Tildelingskriterium med underkriterier
Her henvises i pkt. ad 3 til at håndtering (emballage) ”evalueres ud fra om
produkterne er lette at åbne, hensigtsmæssigt pakning, genkendelighed, tydelig
mærkning på yderemballage, vægt pr. colli og miljøvenlig indpakning.
Jeg ønsker at få uddybet, hvilken betydning ”vægt per colli” har for vurdering af
håndteringen af produkterne og hvordan dette punkt vurderes?
Region midtjylland frafalder evalueringspunktet ”vægt per colli”

Spørgsmål

Spørgsmål til kontraktbilag 1 Kravspecifikation

Spørgsmål
43
Svar 43
Spørgsmål
44

45

Svar 45

Spørgsmål
46

a. Ad Produktgruppe B Permanente katetre Silikone 100 % eller andet materiale
(bør være egnet til 3 mdr. liggetid)
Hvilket ”andet materiale” med 3 mdr. liggetid henvises til?
b. Pkt. B.1 – skal-krav. Her står ”skal forefindes i mand / kvinde længde”.
I praksis anvendes i dag flere steder i regionen alene katetre med 40 cm’s længde
(herre) til såvel mænd og kvinder.
Vil et tilbud erklæres for ikke-konditionsmæssigt, såfremt der kun tilbydes én
længde?
a. Region Midtjylland kender ikke andre materialer end silikone, men er der
leverandører der har et produkt der opfylder kravene, så er der åbnet for at
tilbyde det.
b. Region midtjylland beklager den åbenlyse fejltagelsen. Tilbudet vil ikke blive
erklæret for ikke-konditionsmæssigt ved negativ besvarelse.
Ad Produktgruppe C Kateter med glycerinsprøjte Latex; overfladebehandlet til 3
ugers brug og 100 % silikone
a. Ønskes her tilbud på såvel latex (3 ugers liggetid) som silikone katetre (3 mdr.
liggetid)?
b. Der ønskes tilbud på latex / silikone katetre med glycerinsprøjte. Vil det være
tilladeligt at tilbyde katetre med sprøjte med vand, eller vil et sådant tilbud være
ikke-konditionsmæssigt?

Svar 46

c. Pkt. C.1 – skal-krav. Her står ”skal forefindes i mand / kvinde længde”.
I praksis anvendes i dag flere steder i regionen alene katetre med 40 cm’s længde
(herre) til såvel mænd og kvinder.
Vil et tilbud erklæres for ikke-konditionsmæssigt, såfremt der kun tilbydes én
længde?
a. Der ønskes kun tilbud på silikone katetre med glycerinsprøjte.
b. Der kan ikke tilbydes katetre med sprøjte med vand på disse positioner.
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c. Se venligst Svar 45 b.
Ad Produktgruppe Timediuresesæt
Som i øvrige produktgrupper i kravspecifikationen findes ingen skal- eller/og børkrav i denne produktgruppe.
Har regionen ingen mindstekrav til timediuresesæt?
Produktet vil blive evalueret på produktpræsentationen under underkriterie
”Faglig vurdering af produktets egnethed”
Se Svar 2
Spørgsmål til Kontraktbilag 2 Tilbudsliste
a. På langt de fleste positionsnumre spørges efter flere størrelser – eks. Position 1
Kateter ballon 2-vejs Nelaton spids CH. 18, 20, 22, 24.
Idet hver størrelse har sit eget varenummer og i nogle tilfælde også egen pris, vil
jeg spørge, om det er tilladt at tilføje ekstra linjer i tilbudslisten?
b. Hvis ikke, vil jeg gerne have en angivelse af, hvordan regionen ønsker de
forskellige størrelser, varenumre og priser angivet?
a. Se venligst om spørgsmålet er besvaret ved den nye udgave af Kontraktbilag 2,
som blev offentliggjort den 2.4.2009? Eller er leverandør velkommen til at spørge
igen.
b. Som svar a.
Ad position 5 og 7 Hæmaturi / skyllekateter - Kateter ballon 2-vejs Nelaton /
Tiemann spids
Her angives ballonstr. 5-10 ml. Ved hæmaturikatetre er ballonstr. Typisk min. 30
ml.
Ønskes ballonstr. 5-10 ml?
Se venligst om spørgsmålet er besvaret ved den nye udgave af Kontraktbilag 2,
som blev offentliggjort den 2.4.2009? Eller er leverandør velkommen til at spørge
igen.
Ad position 11 Hæmaturi / skyllekateter – Couvelaire
a. Ønskes her tilbud på et 2-vejs eller 3-vejs hæmaturikateter?
b. Såfremt anden CH kan tilbydes, skal produktet da anføres som alternativt
tilbud?
a. Ja der ønskes tilbud på både 2-vejs og 3-vejs katetre med Couvelaire spids.
Region Midtjylland har et meget lille forbrug på dette område.
b. Ja, det skal tilbydes i kolonnen for alternativt tilbud.
Ad position 12 og 13 Permanente kateter - Kateter ballon 2-vejs Nelaton spids
Her står CH 10 angivet begge steder.
Skal det samme produkt tilbydes på to positioner?
Position 12 og 13 (60 og 61 i 2. udgave): Region Midtjylland ønsker kun tilbud på
position 60. Beklager fejlen.
side7 i Udbudsmaterialet:
Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt i det samme format som
fremsendt/offentliggjort af ordregiver på ovennnævnte USB
Præcis hvilke kontraktbilag ønsker I med på USB nøglen - jeg formoder ikke, at I
fx. ønsker Kontraktbilag 4 Leveringsadresser og Kontraktbilag 5 Spørgsmål og
svar til udbudsmaterialet.
Region Midtjylland ønsker at Kontraktbilag 1 + 2 + 3 er med på USB / Cd-rom.
Derudover ønskes Udbudsbilag 2 med på USB / Cd-rom.
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I kravspecifikationen til produktgruppe F, fremgår følgende krav. "Studsen skal
være nem at tilkoble enhver pose (handicapvenlig)."
Såfremt XXX skal tilkobles en pose, skal der anvendes en konnektor, -kan
regionen garantere at produktet ikke udelukkes af den grund?
At produkt XXX skal konektes via en ekstra studs gør det ikke nødvendigvis ”ikke
nemt” i forhold til at samle produkterne så samlingen er tæt. At produktet
tilbydes, vil derfor betragtes som konditionsmæssigt.
I Produktgruppe D, har vi ikke ch 6, 3ml Kateter ballon 2-vejs standard
m/temperaturføler. Men vi har alle af andre størrelse. Må vi stadig væk deltage
udbud i Produktgruppe D?
Man kan godt give tilbud på en produktgruppe uden at kunne tilbyde produkter på
alle positioner.
I Produktgruppe A og Produktgruppe B, har alle Kateter ballon 2-vejs og Kateter
ballon 3-vejs en hul eller 2 huller?
Region Midtjylland har ikke stillet krav til antal huller, men skønnes det
nødvendigt vil det blive et evalueringspunkt på produktpræsentationsdagen under
underkriteriet ”Faglig vurdering af produktet egnethed”
Pos Nr 1, mener størrelse 5-15ml, at ballon skal være 5ml og 15ml, eller ballon
skal være 5, 10, og 15ml?
Med 5-15 ml. menes at ballonen skal kunne rumme op til 15 ml. vand. (Typisk vil
man fylde den med 5-10 ml. for at fastholde den i blæren)
Kontraktudkast § 5.6
Der skrives at hospitalernes køb af varer og produkter, som ikke er omfattet af
kontrakten vil være omfattet af de samme vilkår som er skitseret i kontrakten for
dette udbud.
Vi er leverandør at alt fra store skannerløsninger til ganske små engangsartikler.
Mange kontraktpunkter vil kun kunne matche et minimum af vores varegrupper.
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Hvilke produktgrupper mener I, med punkt 5.6, at kontraktens vilkår vil
indbefatte?
Forbrugsprodukter af tilsvarende karakter som de udbudte.
Kontraktudkast § 11.5
Her anføres at kunden altid er berettiget til at vælge et nyere markedsført produkt
til samme pris som det tilbudte.
Gælder dette også såfremt der er tale om et væsentlig ændret eller forbedret
produkt?
Kontraktudkast §11.5 er på baggrund af § 11.4 og henviser til produkter af
tilsvarende art. Håber det besvarer spørgsmålet, ellers er leverandør velkommen
til uddybe det nærmere.
Kontrakt bilag 1
Katetre med temperaturfølere skal være kompatibel til det enkelte hospitals
apparatur.
Hvad forventes der i forhold til kompatibilitet?
Kravet i kontraktbilag 1, D.1 ændres til ”bør” og vil indgå i brugergruppens
evaluering af ”Faglig vurdering af produktets egnethed”. Tilbudsgiver kan jo
selvfølgelig ikke vide hvilket apparatur der findes i klinikken, som det skal være
kompatibelt med – beklager fejlen.
Udbudsbetingelser punkt 1.11
Der henvises til at der fremsendes et papireksemplar til
brugergruppemedlemmerne jf. udbudsbilag x og at denne kopi ikke skal indeholde

de oplysninger der skal afgives i henhold til pkt. 1.9

Svar 60
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Hvilke bilag menes der her?
Hvad ønskes der fremsendt og til hvem ?
Se venligst svar 13 + 52
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Udbudsbetingelser punkt 1.12
Produktpræsentation
Ifølge tidsplanen ønskes kontrakten indgået og levering påbegyndt 01. 07.2009
Hvilken præsentation henvises der til d. 15.09.2009?

Svar 61

Se venligst Svar 12
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Udbudsbetingelser Punkt 2 : Disposition for tilbud
Der står på side 14 at specifikke oplysninger vedrørende de enkelte produkter
afgives ved at udfylde kontraktbilag 3. Hvor findes kontraktbilag 3?
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Kontraktbilag 3 er Medicoindustriens datablad, som bedes udfyldt med
oplysninger om de tilbudte produkter. Databladet kan downloades via
nedenstående link. Beklager vi ikke fik denne oplysning med.
www.medicoindustrien.dk/Files/Filer/Viden%20og%20information/Produktdatablad_uden_logoer.xls
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Spørgsmål 1: Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationer), Produktgruppe E
(Suprapubisk- kateter Katetersæt (til anlæggelse), pkt. E1:
”Suprapubiske katetre til skift: Skal forefindes
- open end
- almindelige”
Hvad dækker betegnelsen ”almindelige” over?

Svar 63

”Almindelig” er Nelaton spids. Beklager den vage formulering i et SKAL krav.

Spørgsmål

Spørgsmål 2: Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationer), Produktgruppe E
(Suprapubisk- kateter Katetersæt (til anlæggelse), pkt. E7:

64

”Skal forefindes i mand/kvinde længde”
Svar 64

Hvad dækker betegnelsen mand/kvinde længde over?
Region Midtjylland frafalder kravet i E.7.

Spørgsmål

Spørgsmål 3: Kontraktbilag 2 (Tilbudsliste), Positionsnummer 33:
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”Løse katetre Almindelige”
Hvad menes der mere specifikt med ”Almindelige”?
Se venligst Svar 63
punkt 1.11 Aflevering af tilbud står der: Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt i
det samme format som fremsendt/offentliggjort af ordregiver på ovennævnte
USB. Gælder dette også udbudsbilag 1 til 5 hvor der skal underskrives eller
foretrækkes det at de bliver scannet ind som PDF-filer og vedlagt på USB/CD-rom
som PDF-fil med underskrift.
Region Midtjylland vil gerne bede om, at Udbudsbilag 1 + 3 + 4 + 5 er en scannet
kopi af original og dermed en PDF fil. Den elektroniske udgave bruges bla. til
journalisering.
Spørgsmål til spørgsmål á 26.3.09
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Spørgsmål 49
Ad position 5 og 7 Hæmaturi / skyllekateter - kateter ballon 2-vejs Nelaton /
Tiemann spids.
Her angives ballonstr. 5-10 ml. Ved hæmaturikatetre er ballonstrørrelse typisk
min. 30 ml. Ønskes ballonstr.
5-10??
Kan ikke, udfra jeres svar, konkludere om I udelukkende ønsker ballonstørrelse 515 ml i positionerne 1-4, 9-12, 17-20 og 25-28 eller om vi kan byde ind med
andre ballonstrørrelser til og med fx. 30 ml.?

Svar 67

Se venligst Svar 49

Skaber offentliggørelsen af spørgsmål/svar den 20.4 yderligere spørgsmål i forhold til
forståelse af de afgivne svar, så vil Region Midtjylland svarer på disse frem til den
24.4. (spørgsmålene skal være regionen i hænde senest 23.4)
15/4 2009
Ovenstående svar er ikke alle konfirmeret af brugergruppen. Vær venligst
opmærksom på, at der derfor kan komme efterfølgende rettelser frem til den 24.4 til
allerede afgivne svar. Disse vil for overskuelighedens skyld, blive anført som et nyt
spørgsmål/svar.

