Referat
fra
udbudspræsentation
fredag den12. oktober 2012, kl.13: – 14:00
på Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

Vedrørende udbudspræsentation af udbudsmaterialet
omhandlende Knæimplantater
2012/S 190-312413

Dato 16.10.2012

Deltagere i udbudspræsentationen:

Hanne Arensbach

Biomet, Ortotech, Protesekompagniet, Kebomed, Zimmer.
Birgitte Nellemann, Bodil Hesel, Hanne Arensbach

Jævnfør tidsplanen i udbudsmaterialet var interesserede leverandører
indbudt til et orienterende møde om udbudsmaterialets struktur.
Efter en kort velkomst gennemgik Hanne Arensbach de
opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbudsmaterialet hvor
leverandørerne skulle være særligt opmærksomme.
Indsende de rigtige forsikringspapirer med gyldig dato og med Firma
navn
Forskel på Mindstekrav og børkrav
Udfyldelse af tilbudsliste
Der blev vist eksempel på tilbudsliste delaftale 5 og leverandør gjorde
opmærksom på fejl.
Der vil blive uploaded ny tilbudsliste delaftale 5

Der blev gjort opmærksom på ændring i teksten på
udbudsbekendtgørelsen vedrørende vedståelsesfrist
Vedståelsesfristen vil være den 15. juli som beskrevet i
udbudsbetingelserne og udkast til kontrakt pkt.10.1
Der udsendes ny bekendtgørelse på TED den 16.10 med supplerende
oplysninger
Administrationsbidrag. 2% af omsætningen på
den leverede ydelse/de leverede varer skal betales
i administrationsbidrag til ordregiver i henhold til
1

Hanne.arensbach@stab.rm.dk

Side
Side 1
1

udbudsbetingelser punkt 1.16 og udkast til kontrakt
pkt.10.1
Vedståelsesfrist ændres til den 15. juli 2013 som i udbudsbetingelserne
Der er kommet nye adresser på følgende:
VI.4.1 Klagenævn for udbud.Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, Dahlerups Pakhus – Langelinie Allé
17 – 2100 København Ø
Telefon 3529 1000 – E-mail klfu@erst.dk
VI.
VI.4.3Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00 (ma-to 9-16, fr 9-15)
Fax: 41 71 51 00
Mail: kfst@ kfst.dk
Side 2

Følgende spørgsmål til udbudsmaterialet blev herefter stillet:

Spørgsmål 1

Administrationsbidrag:
SVAR:
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.
Der er stillet supplerende spørgsmål om administrationsbidrag, disse vil
blive besvaret under spørgsmål og svar

Spørgsmål 2
Der spørges ind til kravspecifikation omkring patellaknap.
Der henvises til skriftligt at stille spørgsmålet.
Mødet sluttede klokken 14:35.

Hanne Arensbach
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