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Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier
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Spørgsmål

Svar

Der står :
Kort beskrivelse af kontrakten eller
indkøbet/indkøbene

Der vil blive indgået rammeaftale med
én leverandør, hvor den ordinære
kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Indkøb af Klinisk ernæring: Sondeernæring,
drikkeklare ernæringspræparater samt
tilhørende utensilier tilRegion Midtjyllands
sygehuse. Værdien af udbudet er ca. 7 700
000 DKK ialt i den ordinære
kontraktperiode.Udbudet er sammensat
således, at udbyder ønsker at indgå
rammeaftale med en leverandør på
standardprodukterne.
Udbudet og Kravspecifikationen har
bl.a.følgende hovedkategorier:
1) Ernæringsdrikke - Fordelt på et standard
sortiment og et specielt/ udvidet sortiment.
2) Sondeernæring - Fordelt på et standard
sortiment og et specielt/ udvidet sortiment.
3) Ernæringssæt.
4) ernæringspumper.
5) Sonder.
Der vil blive indgået 2 årige kontrakter
med option på op til 2 x 12 mdr.
Der står man vil indgå aftale med en
leverandør og samtidig at der vil blive
indgået 2 årige kontrakter som om der er
flere leverandører. Og der stå også at
udbuddet ikke er delt op i delaftaler.
Er det muligt kun at byde ind på et punkt
eks. 5 sonder eller skal der bydes ind på hele
pakken punkt 1-5?

Ordregiver kan godt se, at der er en
forkert endelse på kontrakt, hvilket er
beklageligt. Det ændrer dog ikke på det
faktum, at der i pkt. 11.1.4 i
udbudsbekendtgørelsen står, at der kun
vil blive indgået rammeaftale med én
tilbudsgiver.
Dette betyder også, at det ikke er
muligt at afgive tilbud på f.eks. kun
sonderne, da der skal afgives tilbud på
hele rammeaftalen.
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Derfor l vil jeg gerne spørg ordregiver:

I hen hold til Udbudsbetingelserne pkt.
1.21.1 fremgår det, at: Det vil ikke
være muligt at afgive tilbud på dele af
kontrakten.

Vil ordregiver overvej at opdelt poisen 2 i
tilbudslisten til: ernæringsonder og
ernæringssæt, så kan tilbudsgiver tilbud
sætter og pump uden ernæring?
Alternative, må ordregiver acceptere at
tilbudsgiver give tilbud KUN på position 2.10
til 2.14 (Ernæringssæt og pumpe), og ikke
på de øverlig positioner?

Ligeledes fremgår det af
udbudsbetingelserne pkt. 1.22, at:
Ordregiver agter at indgå en kontrakt
med den leverandør, der afgiver det
tilbud, der for ordregiver (samlet set) er
det økonomisk mest fordelagtige i
henhold til tildelingskriteriet anført i pkt.
1.23.

Vi har ernæringssonder med/u guide, samt
pumper og sæt

Ordregiver fastholder kravet om, at der
skal afgives tilbud på hele
rammeaftalen.
Der vil således ikke være mulighed for
at afgive tilbud på dele af udbudet,
herunder f.eks. ernæringssæt og
sonder.
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