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Er der spørgsmålsmuligheder i prækvalificeringsrunden, og hvor vil svar blive
offentliggjort og er der deadline for spørgsmål?
Svar: Vi svarer på de spørgsmål, som kommer indtil 5 dage inden frist for
ansøgning.

Torben Trangbæk
Tel. +45 7841 4508
Torben.Trangbaek@stab.rm.dk

Side 1

Pkt. 1.9 / 10. afsnit – det virker som om der mangler tekst? ” , der i lyset af den
udbudte opgave…..”
Svar: Korrekt. Der er desværre forsvundet en sætning. 2. sidste afsnit i
pkt. 1.9 skal se således ud:
Region Midtjylland vil således udvælge minimum 5
virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om
den bedst mulige konkurrence har de bedste og bredeste
kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk
kapacitet til at løfte den udbudte opgave.
Prækvalifikationsbilag 7:
Der er to delaftaler nr. 1. Er dette korrekt?
Svar: Nej det er samme delaftale.
Delaftale 8 refererer til Gynækologisæt. Er sæt til den obstetriske del med her,
eller er det ikke produkter der medtages i udbuddet? (her tænkes primært på
Sectio-sæt)
Svar: Det har ikke noget med Sectio-sæt at gøre, de ligger primært i
procedurepakker.
Delaftale 8 og 9. I vores sortiment findes der afdækningssæt som dækker
begge delaftaler. Hvordan ønskes tilbud på disse?
Svar: Hvis et sæt kan dække flere delaftaler, kam man sætte dem på
begge steder.
Delaftale 7 og 8: I vores sortiment findes afdækningssæt som dækker både det
gynækologiske og det urologiske speciale. (sæt til cystoskopi) Hvordan ønskes
tilbud på disse?

Svar: Samme svar som svar på delaftale 8 og 9.
Delaftale 13. I vores sortiment findes der sæt udelukkende til håndkirurgi.
Hvordan ønskes tilbud på disse?
Svar: I delaftale 13.
Kan vi få bekræftet, at det alene er sterile produkter, som der ønskes anført i
bilag 7
Svar: Ja.
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