Spørgsmål til udbudsmateriale på
EU-udbud 2009/S 2-002257 - kuvøser

? Hvad menes der præcist med et lukket fugtesystem?
Svar:/ Ved lukket fugtesystem menes, at det sterile vand, der tilføres
systemet, forbliver rent, hvilket medfører, at tidsintervallet mellem
rengøring øges.
? Flere steder angives ”hurtigt” om forskellige parametre – dette er jo en ret
subjektiv vurdering
Svar:/ I disse tilfælde ønskes en beskrivelse af tidsforbruget.
? Hvad menes med barnets kernetemperatur – er det rectal eller ?
Svar:/ Ja, kernetemperaturmåling kan være en rectaltemperaturmåling.
Vedrørende eksemplarer?
3 stk i papir
1 stk på CD-Rom
Skal de kommenterede bilag samt
eventuelle bilag for uddybning ligeledes mailes frem?
Svar:/ Ja, jf. følgebrevet side 3, skal de kommenterede bilag sendes
elektronisk i word-format til: helle.slotsdal@stab.rm.dk (uddybende
materaiale kan være andet format).

? Hvad menes der med kørehjul? (pkt. B1.27, B2.22, B3.28, B4.21)
Svar:/ Kørehjul er hjul, der ved kørsel ligeud er låst i køreretningen,
hvorved det letteregør flytning af kuvøsen mellem afdelinger/stuer.

? Hvorfor bør den åbne kuvøse have monitor og betjeningspanel i fodenden?
(pkt. B2.19, B4.18)
Svar:/ Grundet kuvøsernes placering på stuen bør kuvøserne have
monitor og betjeningspanel i fodenden. Dette er af hensyn til personalets arbejdsgang og arbejdsstilling.
? Såfremt uddannelse/oplæring af klinisk personale er indeholdt i udstyrets
pris, skal dette så prissættes særskilt? (pkt. A.13)
Svar:/ Punktet skal sikre, at prisen synliggøres, også af hensyn til
eventuel tilkøb af uddannelse efterfølgende.
? Såfremt uddannelse/oplæring af medico-teknisk personale er indeholdt i udstyrets pris, skal dette så prissættes særskilt? (pkt. A.14)
Svar:/ Punktet skal sikre, at prisen synliggøres, også af hensyn til
eventuel tilkøb af uddannelse efterfølgende.
? Hvor mange kuvøser kan forventes at skulle demonteres og transporteres til
andre steder i regionen, og er der tale om et eller flere af køberen anviste steder i Region Midtjylland?) (pkt. A5)?
Svar:/ Transport af kuvøser til andre steder i regionen bliver ikke aktuelt.
? Er kravet om, at det tilbudte udstyr kan håndtere det danske cpr-nummer
relevant, når der ikke er krav om dataoutput? Og hvad når det tilbudte produkt
ikke har dataoutput og et cpr-nr dermed ikke vil kunne videreføres? (pkt. A9)
Svar:/ Kravet om, at det tilbudte udstyr kan håndtere det danske cprnummerm, er relevant set i forhold til mulighed og evt. fremtidig behov for dataoutput og datalagring. Kravet fastholdes.
? Der er krav om at varmetilførslen i åben kuvøse skal kunne foregå fra både
top og bund, men hvorfor det hvis varmelampen i sig selv er effektiv nok og
hurtig til at varme madrassen/patienten op? Varmeunderlag anvendes typisk
som supplement når en åben kuvøses varmelampe ikke er effektiv nok (pkt.
B2.5+B4.5) Varmelampens effektivitet kan vises og afprøves
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Svar:/ Kravet ændres til et bør-krav.
? Er kravet om, at varmelampen i den åbne kuvøse skal kunne skubbes/rykkes
til siden relevant, når apparatets design gør op med tidligere gammeldags
varmelampe- og åben kuvøsedesign, og på en sådan måde at varmelampen
samtidigt er meget effektiv og ikke skygger for eksempelvis røntgenapparatur
og fototerapi? (pkt. B2.5+B4.5)
Svar:/ Kravet ændres til et bør-krav.
? Hvad menes der med "en specifikation af omkostningerne i forbindelse med
drift af udstyret, bl.a. omkostninger på typiske forbrugskomponenter"? (pkt.
A.16)
Svar:/ Her menes alle omkostninger der er i forbindelse med drift af
udstyr bla. omkostninger ved fler- og engangsudstyr, der anvendes i
og i forbindelse med kuvøsen.
? Kuvøsen bør leveres med en udstyrsstang/skinne, der passer til standarden
på den enkelte afdeling. Hvilken standard anvender den enkelte afdeling? (pkt
D.9)
Svar:/ På Århus Universitetshospital, Skejby anvendes Dameca,
Duoflex. På Regionshospital Silkeborg anvendes Dameca, Universal.
? Må priser evt. vises i excel-ark i stedet for i bilagsskemaer? (Der kan være
mange varenumre at liste, og dette kan fremstå uoverskueligt hvis det hele
skal skrives ind i den enkelte bilagsboks)
Svar:/ Priser skal vises i bilagsskemaet. Det er op til den enkelte leverandør, om priser også vises i evt. et excel-ark.
? Hvad menes der med Applikation i E.11?
Svar:/ Her menes applikationer/optioner som ikke er med i hovedindkøbet, men som tilvælges ved købet eller ved senere køb.
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