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Operations- og undersøgelseshandsker

Referat af udbudspræsentationen den 20-5-2010
Indledning og præsentation
Udbudsansvarlig Jeanne Qvortrup Gauger præsenterede sig selv, hvorefter alle fremmødte præsenterede sig selv ved navn, stilling og firma.
Jeanne indledte kort med at fortælle om brugergruppens sammensætning. Hun pointerede, at der ved mødet kun må stilles spørgsmål i begrænset omfang og kun til det
skrevne materiale. Øvrige spørgsmål bad hun om at få tilsendt skriftligt inden den 14.
juni 2010 (fremgår også af vedhæftet PowerPoint præsentation side 2).
Delaftale 1-6
Jeanne fortalte, at der under delaftale 1 enten kan bydes ind med en latex handske
eller en latex/neopren handske. Sidstnævnte er én handske som både består af latex
og neopren.
Handsker som hverken indeholder latex eller nitril, er ikke omfattet af udbuddet, da
der senere vil blive lavet købsaftaler på dette område.
Jeanne indskød, at der sikkert vil være tilfælde, hvor man som tilbudsgiver kan byde
ind med den samme handske på mere end en delaftale. Det kunne eksempelvis være
en latex yderhandske i operationshandske sættet (delaftale 5), der pakket i par evt.
også kan bydes ind på delaftale 3.
Jeanne fortalte, at vi under delaftale 5 ønskes tilbud på enten 2 par handsker pakket i
ét sæt og/eller 2 par handsker bestående af en inderhandske og en yderhandske
(fremgår også af vedhæftet PowerPoint præsentation side 2).
Jeanne bekræftede, at det er en fejl, at der i vedhæftede PowerPoint præsentation
står 20.000 stk. under delaftale 5 - side 4. Der skulle have stået 20.000 par i stedet.
Sideordnet tilbud
Jeanne fortalte, at vi som udbyder beder om to tilbud/priser:
Tilbud 1 er med levering til de enkelte Hospitaler samt til små institutioner
Tilbud 2 er med levering til én adresse i Jylland (centrallager) samt til små institutioner.
Jeanne understregede vigtigheden af, at tilbudsgivere byder ind på begge, hvis de vil
være sikre på at komme i betragtning. For efter modtagelsen af tilbuddene vælges
enten løsning 1 eller 2 og tilbud fra den fravalgte løsning kasseres.
De udbudte produkter fremgår af tilbudslisten (kontraktbilag 2), som er opdelt på delområder 1-6. I regnearket/tilbudslisten er der indsat to identiske kolonner. Én kolonne
til den pris tilbudsgiver byder ind med i tilbud 1, og en anden til den pris tilbudsgiver
byder ind med i tilbud 2 (se også vedhæftet PowerPoint præsentation side 4 nederst
og side 5).

De udbudte produkter (tilbudsliste):
Jeanne nævnte, at hvis tilbudsgiver f.eks. har flere forskellige latex handsker, (eksempelvis delaftale 1) som opfylder mindstekravene, kan de listes under hinanden i
tilbudslisten.
Kravspecifikation:
Jeanne forklarede terminologien ”bør krav” (ønskelige krav) og ”skal krav” (mindstekrav). Hun præciserede, at mindstekrav skal være opfyldt, for at tilbuddet kan komme
i betragtning.
I kravspecifikationen kontraktbilag 2 er det angivet, ud for hvert krav under hver delaftale, om der er tale om et mindstekrav eller et ønskeligt krav. ”Mindstekrav” er i
kravspecifikationen forkortet med bogstavet M og ”bør krav” (ønskelige krav) er forkortet med B (se også vedhæftet PowerPoint præsentation side 3).
Udbudsmaterialets opbygning og vigtige formalia
Jeanne understregede, at udbudsbilag 1, 2, 3 og 4 skal underskrives, dateres og påstemples, for at tilbuddet kan komme i betragtning. (se også vedhæftet PowerPoint
præsentation side 6).
Ligeledes skal der sendes 17 stk. kopier af tilbuddet af hensyn til brugergruppen. Ikke
alle i brugergruppen har adgang til en printer og/eller en computer.
Afprøvning og tildeling af rammeaftaler
(se vedhæftet PowerPoint præsentation side 7 og side 8 øverst):
Jeanne fortalte, at punktet afprøvningen (funktionalitet, håndterbarhed og kvalitet)
vægter med 25 %.
Punktet indholdsstoffer og resistens for kemikalier vægter 15 %, og disse kriterier har
vi haft en biolog fra HR fysisk arbejdsmiljø til at varetage.
Afprøvningen af operationshandsker på operationsafdelingerne i uge 34-37, kommer
til at foregå på den måde, at afdelingen bliver ryddet for nuværende handsker, så det
kun er afprøvningshandsken, som findes på afdelingen i afprøvningsperioden.
Afprøvningen af undersøgelseshandsker kommer til at foregå ved blindtest i brugergruppen. Efter blindtesten får hver person i brugergruppen en kasse/inderkarton udleveret, så de kan evaluere på emballagen.
Vigtige frister:
(se vedhæftede PowerPoint præsentation side 9):
Sidste frist for oplysninger skal i vedhæftede PowerPoint præsentationen rettes fra
den 24. juni 2009 til den 24. juni 2010.
Jeanne fortalte, at mulige tilbudsgivere selv skal holde sig orienteret via www.rm.dk
Hun vil anbefale at tilbudsgivere holder sig orienteret en gang om ugen.
Alle spørgsmål og svar offentliggøres på ovenstående link.
Jeanne vil bestræbe sig på, at besvare spørgsmålene løbende og hurtigst muligt, dog
er hun afhængig af tilbagemeldinger fra brugergruppen på nogle typer af spørgsmål.

Spørgsmål 1

Er sterile undersøgelses handsker ikke omfattet af udbuddet?

Svar 1

Nej, sterile undersøgelseshandsker er ikke omfattet af udbuddet – vi
spørger ikke efter det.

Spørgsmål 2

Hvor ofte/tit skal der leveres til centrallageret nævnt i tilbud 2?

Svar 2

Modellen er ikke prøvet før, så det vides endnu ikke med sikkerhed

Spørgsmål 3

Er det rigtigt forstået, at der er tale om større ordre i tilbud 2 end i tilbud
1?

Svar 3

Ja, det er rigtigt forstået, men i tilbud 2 er der stadig levering ud til små
institutioner, da der ikke er nogen logistikmodel for disse. Forbruget på
disse institutioner udgør dog under 0,5 % af det totale forbrug. I bilag 8
findes en adresseliste over institutionerne.

Spørgsmål 4

Vil centrallageret være et sted i Midtjylland f.eks. DKI i Horsens?

Svar 4

Det vides ikke med sikkerhed endnu.

Spørgsmål 5

Skal databladene være på weblink?

Svar 5

Ja, hvis det kan lade sig gøre. Men det er ok at sende dem i papir udgave.

Spørgsmål 6

Skal databladene være skrevet på dansk?

Svar 6

Databladene skal være på dansk, men andet materiale vedr. produktet
må gerne være på andre sprog.

Spørgsmål 7

Hvordan bydes ind med forskellige størrelser inden for samme handske
model?

Svar 7

Der lagt et nyt kontraktbilag 2 ud, hvor der kan bydes ind med de forskellige størrelser.

Spørgsmål 8

Det er de samme oplysninger om tests, I beder om for både undersøgelses og operationshandsker. Kan listen evt. deles op af brugergruppen –
en liste med relevante tests på operationshandsker og en på undersøgelseshandsker?

Svar 8

Nej, men mange af oplysningerne er ”bør krav”, så det er op til jer om i
udfylder det, men det vil blive vægtet efter devisen jo flere oplysninger
jo bedre. Det vurderes positivt at oplyse om tests. Oplysningerne bruges
senere i regionens handskeguide.

Spørgsmål 9

Den matematiske tildelingsmodel som regionen bruger, bliver den offentliggjort?

Svar 9

Modellen tilpasses hvert udbud, og vi har endnu ikke noget, vi kan sende
ud.

Spørgsmål 10

Hvor mange handsker skal tilbudsgiver sende til brug for afprøvningen?
Der står kasser i udbudsmaterialet, hvor mange stk. er det?

Svar 10

Så snart tilbuddene er godkendt – at de overholder mindstekravene – vil
tilbudsgiver få nærmere information om antallet af handsker og størrelser, der skal bruges ved afprøvningen”.
”En kasse svarer til en inderkarton med ca. 25-50 stk. operationshandsker.
Der skal til afprøvningen bruges 21 kasser/inderkartonner i størrelse medium og 24 i størrelse small.

Spørgsmål 11

Hvordan vægtes lugt?

Svar 11

Det vægtes ud fra en pointskala fra 1-5. ”Vurderingsskemaet kan vi godt
offentliggøre.

Spørgsmål 12

Der står i udbudsmaterialet, at tilbudsgiver skal have et sikkerhedslager
svarende til en måneds forbrug, men hvad er en måneds forbrug?

Svar 12

Det er års forbruget opgivet i tilbudslisten delt med 12. Det vigtigste er,
at tilbudsgiver har en fornuftig politik for sikkerhedslager.

Spørgsmål 13

I kravspecifikationen 4.7 og 4.8 står der, at tykkelsen på handsken skal
oplyses. Er der en maksimum eller minimum værdier?

Svar 13

Nej, der er ingen vægtning på det, men vi skal blot have informationen
til senere brug ved udarbejdelse af handskeguiden.

Spørgsmål 14

Der kan tildeles op til 3 rammeaftaler, men hvem træffer afgørelsen om,
hvilke produkter på den kommende aftale der skal bruges”?

Svar 14

Jeanne svarer, at det som udgangspunkt er det enkelte hospital. For
ydereligere uddybning, skal spørgsmålet stilles skriftligt.

Spørgsmål 15

Er der risiko for, at det kun er den ene af rammeaftalerne der vælges?

Svar 15

Ja, den risiko vil der altid være, når det er parallelle rammeaftaler. Brugergruppen har ikke turdet/eller været parate til, at vælge én leverandør
på alle delområder.

