Spørgsmål / svar vedr.
EU-udbud 2011/S 206-335726
pr. 28. november 2011:

Udbud af medicinske og tekniske luftarter
til Region Midtjylland

Spørgsmål 1

Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4:
Det fremgår, at rammeaftalens varighed er på fire måneder, og ikke fire år, som
det fremgår af udbudsbetingelserne.

Svar 1
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Det er naturligvis en fejl i udbudsbekendtgørelsen – rammeaftalens varighed er,
som det fremgår flere steder i udbudsmaterialet, fire år.
Udbudsmaterialets pkt. 1.6 – Kontraktperiode:
I praksis vurderer vi, at det kan tage op til seks måneder at fremskaffe såvel tanke
som flasker til opstart af denne kontrakt. Det vil med stor sandsynlighed gøre sig
gældende for alle tilbudsgivere, bortset fra den tilbudsgiver, der har den
nuværende kontrakt. Af hensyn til ligebehandlingsprincippet mener vi derfor, at
det vil være hensigtsmæssigt at forlænge perioden fra kontraktindgåelse (endelig
underskrevet kontrakt) til forventet driftsstart med en periode, som muliggør
gennemførelse af de fornødne anskaffelser for at sikre en så intens og lige
konkurrence som muligt. Tilsvarende vil ikrafttrædelsesdatoen i Kontraktens pkt.

2.1.1 i så fald skulle rykkes.
Svar 2

Tidsfristerne i udbuddet – herunder tiden fra tilkendegivelse om valg af leverandør
til den ønskede opstartsdato – er ikke ’strammere’ end tidsfristerne i de seneste to
regionale udbud på medicinske og tekniske luftarter. Disse tidsfrister har
tilsyneladende ikke været en hindring for konkurrencebaseret tilbudsafgivning – i
det ene tilfælde endda med valg af ny leverandør til følge.
Formuleringen af Udbudsmaterialets pkt. 1.6 vedr. kontraktstart og –periode
fastholdes.
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Udbudsmaterialets pkt. 1.9.3 – Underleverandører:
Hvad menes med " Underleverandører"? Hvis vi f. ex. køber gas fra en anden
producent, skal dette opgives? Eller er det kun underleverandører som er "synlige"
ude hos kunderne i Region Midt, f ex ved installation eller hvis vi bruger en ekstern
vognmand for levering?

Svar 3

Oplysningerne om evt. anvendelse af underleverandører indgår som en del af
grundlaget for at vurdere tilbudsgiverens egnethed som leverandør. Vi anser det
for væsentligt at vide om og i givet fald i hvilket omfang tilbudsgiverne anvender
underleverandører.
Vi ønsker derfor alle informationer om underleverancer, der kan være af betydning
for vores produkt- og leveringssikkerhed, f.eks. hvis gas købes eksternt eller hvis
der anvendes eksterne vognmænd.
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Udbudsmaterialets pkt. 1.12 – Aflevering af tilbud:
Øverst i dette punkt fremgår det, at der skal afleveres et originaleksemplar i
papirform inkl. alle bilag og fem elektroniske eksemplarer. Længere nede er der
dog også nævnt en kopi: "Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og
kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt
CD-rom m.m.) …".
Er det korrekt forstået, at der kun skal afleveres et originaleksemplar i papirform
inkl. alle bilag og fem elektroniske eksemplarer? Der skal således ikke afleveres en
kopi i papirform?

Svar 4
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Det er korrekt forstået.
Udbudsmaterialets pkt. 1.19 og Kontraktbilag 2 – kravspecifikation:
Det fremgår klart og tydeligt, hvordan de enkelte underkriterier vægtes, og det er
også klart hvilke delkriterier i kravspecifikationen, der indgår i de enkelte
underkriterier.
Der er til gengæld ingen oplysninger om, hvordan de enkelte delkriterier vægtes.
Er det ensbetydende med at de vægtes lige meget? Hvis ikke – kan det oplyses,
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hvordan de vægtes?
Svar 5

De enkelte delkriterier er ikke lige vigtige i forbindelse med tilbudsvurderingen, og
delkriterierne vil derfor ikke vægte lige meget.
Delkriterierne under hvert underkriterium vil blive inddelt i prioritetsgrupper (
’vægtklasser’), hvor gruppe 1 vægter mest.
Prioritetsinddelingen er således:
Kvalitet, implementering og service:
Gruppe 1:Kravspecifikationens pkt. 3.3, 3.9 og 3.11(opstillet i prioriteret orden)
Gruppe 2:Kravspecifikationens pkt. 3.1, 3.6 og 3.10
Gruppe 3: kravspecifikationens pkt. 3.2 og 3.7
Punkterne i gruppe 1 vil tilsammen udgøre 70% af underkriteriets samlede vægt,
mens gruppe 2 vil udgøre 20% og gruppe 3 10%.
Flaskestyringssystem:
Pkt. 4.1 udgør 100% af underpunktets vægtning
Levering:
Gruppe 1: Kravspecifikationens pkt. 5.4 og 5.6
Gruppe2: Kravspecifikationens pkt. 5.3, 5.5 og 5.7
Punkterne i gruppe 1 vil tilsammen udgøre 75% af underkriteriets samlede vægt.
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Udbudsbilag 4:
Der mangler tilsyneladende oplysninger om indholdet pr. flaske, hvilket vi
opfordrer Regionen til at oplyse.

Svar 6

Indholdet i en standard 10 liter flaske – er 2,2 m3.
Specialgasser & medicinske blandinger (se venligst Udbudsbilag 4):
Side 3:
Linie 7. Medicinsk blanding (”Karbogen”): oxygen+CO2 | 95/5 (%) à 8,5m3 (50 liter
flaske)
Linie 14. Medicinsk blanding: CO+He+O2 | 0,28/9,5/20,9 rest nitrogen (%) à 7,8m3 (50
liter flaske)
Linie 15. Medicinsk blanding: CO+He+O2 | 0,28/9,5/20,9 rest nitrogen (%) à 3,1m3 (20
liter flaske)
Side 4:
Linie 13. Medicinsk blanding m. certifikat: CO+He | 0,25/9,2 rest luft (%) à 8m3 (50 liter
flaske)
Linie 14: Medicinsk blanding m. certifikat: CO+He | 0,25/9,2 rest luft (%) à 1,6m3 (10 liter
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flaske)
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Udbudsbilag 5:
Hvad er en sporbar flaske?

Svar 7
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Ved en sporbar flaske forstås en fødevaregas. Disse gasser er underlagt ”HACCP”
(Hazard Analysis and Critical Control Points).
Udbudsbilag 5:
Hvad er LGC små beholdere?

Svar 8
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LGC = Liquid Gas Container eller små (kryo)beholdere indeholdende flydende
nitrogen fra 21 liter og opefter.
Udbudsbilag 5:
Hvad er det nuværende forbrug af oxygen og nitrogen pr. tank (hvor stort er
forbruget på de enkelte sygehuse)?

Svar 9
Forbrug - tanke

Regionshospitalet i
Kjellerup
Reg. hospitalet Ringkøbing
Regionshospitalet

Oxygen

Nitrogen

2010

2010

3.572,366 M3G
8.578,409 M3G

Oxygentank
nedtaget
Oxygentank
nedtaget

0,000
0,000

81.056,542 M3G

0,000

106.497,251 M3G

274,995 M3G

75.410,342 M3G

0,000

95.655,784 M3G

0,000

101.686,536 M3G

26.981,811 M3G

108.722,159 M3G

242,694 M3G

43.482,607 M3G

3.086,055 M3G

Regionshospitalet Grenaa

29.145,837 M3G

0,000

Regionshospitalet Viborg

140.290,521 M3G

0,000

203.818,664 M3G

6.197,427 M3G

174.363,812 M3G

56.037,870 M3G

Silkeborg
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet
Holstebro
Regionshospitalet Horsens
Århus Sygehus Tage
Hansensgade
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Skive

Århus Sygehus
Nørrebrogade
Skejby Sygehus
Marselisborg Hospital

0,000

Regionshospitalet

0,000

Brædstrup
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Har ingen
oxygen tank
Har ingen
oxygen tank

1.814,094 M3G
6.320,520 M3G

**gehus Thy-Mors Thisted
**Sygehus Thy-Mors Nyk.
Mors
I alt

62.422,556 M3G
8.476,930 M3G

Ny leverandør
pr. 1. januar 2011
Ny leverandør
pr. 1. januar 2011

1.243.180,316 M3G

100.955,466 M3G

** Fra 1. januar 2011 overgået til Region Nordjyllands leverandør.
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Udbudsbilag 4:
Forbruget af oxygen med alu. 2 liters flasker er temmelig stort – derfor ønskes
specifikationer for flasker, herunder også ventiltype.

Svar 10
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Vi beklager, men der er indsneget sig en fejl. Forbruget er 68 flasker medicinsk
oxygen, ALU, svarende til 27,200 M3G; flaskerne er med almindelig ventil
(håndomløber).
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation pkt.1.2:
I det punkt henvises der til pkt. 5.7. Menes der i stedet pkt. 5.8.

Svar 11
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Ja, der skal henvises til pkt. 5.8.
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation pkt.1.2:
Skal priserne i dette punkt oplyses i Kontraktbilag 1 eller skal det fremgå af
tilbudslisten i Kontraktbilag 2?

Svar 12
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Priserne bedes angivet i tilbudsskemaet (tilføj kolonner og rækker efter behov),
medmindre der er tale om uændret eller procenttillæg i forhold til aftalepris, hvor
vi foretrækker oplysningen i kontraktbilag 1 sammen med oplysning om
mulighederne for tilbagebetaling for forsvundne flasker, hvis de genfindes.
Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste:
Kan vi tilbyde en anden størrelse flasker, f.eks. 2,5 liter i stedet for 2 liter eller 50
liter i stedet for 40 liter?

Svar 13

Ja, under forudsætning af, at det ikke medfører større behov for ændringer i
håndtering og installationer på hospitalerne.
Ved tilbudsgivning på andre størrelser end de i tilbudslisten angivne, skal der gøres
opmærksom på dette (evt. i kolonnen med bemærkninger), og det skal oplyses
hvor mange m3 flaskerne indeholder.
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Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste:
Vores batterier er ikke i den samme størrelse som den nuværende leverandørs –
er det OK med en anden størrelse og ar batteriet er vertikalt?
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Svar 14

Ja, under forudsætning af, at det ikke medfører større behov for ændringer i
håndtering og installationer på hospitalerne.
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