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Udbudets gennemførelse

Indkøb og Logistik:
Jeanne Gauger(udbudsansvarlig)

Brugergruppen:
 Består af 15 sygeplejsker og repræsentant
fra HR fysisk arbejdsmiljø
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Må vi stille spørgsmål?

 I dag kun i begrænset omfang
– og kun til det skrevet materiale

 Spørgsmål skal stilles skriftligt - inden den
14. juni 2010.
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Kravspecifikation
Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi:
· Krav / bør = B
· Mindstekrav / skal = M
Krav (ønskelige)
Hvor der i kravspecifikationen er anført ”foretrækkes” eller ”bør”,
er det at betragte som et krav. Krav kan opfyldes helt eller delvist.
Opfyldelsen af disse krav vil indgå i tildelingsprocessen.
Mindstekrav (ufravigelige)
Hvor der i kravspecifikationen er anført ”må ikke”, ”må kun” eller
”skal” er det at betragte som et mindstekrav.
Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. Der kan heller ikke
tilbydes alternative løsninger, som ikke lever op til disse mindstekrav.
Mindstekrav skal altså opfyldes, og leverandøren garanterer ved
afgivelsen af sit tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes.
Såfremt ét af mindstekravene ikke er opfyldt vil udbyder være
forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt.
Indkøb og Logistik

Kontraktbilag 2:Kravspecifikation
Nr.

Krav gældende for nedenstående delområder

Tilbudsgivers
besvarelse:

Delaftale 1: Standard undersøgelseshandsker i
latex eller latex neopren

Ja/nej;
samt evt.
bemærkninger

1.1

M Undersøgelseshandsker i stk. skal passe til begge
hænder

1.2

B Handelsnavn bør oplyses

1.3

B Handske producent bør oplyses

1.4

M Handske materialet skal være latex eller latex
udvendig og neopren indvendig

1.5

M Handsken skal findes i størrelse S, M, L eller
tilsvarende størrelse

1.6

B Handsken bør findes i størrelse XS og XL eller
tilsvarende størrelse

1.7

B Handsken tykkelse målt i mm bedes oplyst for finger
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Delområder
Delaftale 1:

Standard
undersøgelseshandsker i latex
eller latex/neopren

ca
.

27.0 Mio. Stk.

Delaftale 2:

Standard
undersøgelseshandsker i nitril

ca
.

3.0 Mio. Stk.

Delaftale 3:

Standard latex
operationshandsker

ca
.

700.000 Par

Delaftale 4:

Tynde klæbrige latex
operationshandsker

ca
.

95.000 Par

Delaftale 5*:

Operationshandske indikator
latex
(inkl. udskiftningshandske)

ca
.

150.000 Sæt
20.000 Stk.

Delaftale 6:

Operationshandsker, der
hverken indeholder latex eller
PVC

ca
.

25.000 Par

*) for delaftale 5 ønskes der tilbud på enten:
A) 2 par handsker pakket i et sæt og/eller
B) 2 par handsker bestående af en inderhandske og en yderhandske
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Sideordnede tilbud
 Alle tilbud skal opfylde samtlige mindstekrav”, dog
med enkelte forskelle, som afspejler det ”alternative
 Det ”alternative” består af:
Sideordnet tilbud 1: Med levering direkte på de
enkelte institutioner, Sideordnet tilbud 2: Med
levering til en adresse i Jylland, dog med direkte
levering til små institutioner( under 0,5 % af det
totale forbrug)
 Efter modtagelse af tilbud vælges løsning 1 eller 2.
Herefter evalueres alene tilbuddene med den valgte
løsning. Tilbud fra den fravalgte løsning kasseres.
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De udbudte produkter

 De udbudte produkter fremgår af tilbudslisten (Kontraktbilag 2) for de enkelte
vareområder
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Kontraktbilag 2
Sideordnet tilbud 1

Tilbudsliste

Standard undersøgelseshandsker i latex eller latex/neopren
Direkte leveringer

Produkter

Leverandør
Årsforbrug/
Levarandør ens
Leverandørens
27 000 000 stk. navn
varenr.
varebeskrivelse
g
xxxx
123456 latex
1
2
3
4
5
6

Link til
produktdatabladet

Brandname Indhold i
Mængde
/fabrikat
salgsenhed enhed

http://www.lyrImpega

100 stk

Type
salgsenhed
æske

Nettopris
excl. Moms
pr.stk.
110,00
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Udbudsmaterialets opbygning
 Udbudsbetingelser (den formelle ramme) og
Disposition for tilbud (værktøj)
 Udbudsbilag 1-4
 Udkast til kontrakt
 Kontraktbilag 1-9
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Vigtige formalia
 Udbudsbilag 1, 2, 3 og 4
Skal underskrives, dateres og påstemples
 Kontraktbilag 1-3 udfyldes, resten bør
udfyldes
 Aflevering af tilbud – 1 stk. underskrevet
original, 1 USB/CD-rom, 17 stk. kopier
Indkøb og Logistik

Afprøvning
 Så snart der er modtaget besked om at tilbuddet
formelt set er konditionsmæssigt vil tilbudsgiver
modtage brev om at sende vareprøver, som skal
være os i hænde i uge 32.
 Afprøvning af undersøgelseshandsker kommer til at
foregå ved blindtest i brugergruppen
 Afprøvning af operationshandsker kommer til at
foregå på operationsafdelingerne i uge 34-37.
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Tildelingskriterier
Tildeling af rammeaftaler vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest
fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

Underkriterier

Vægtning

• Tilbudspris

50 %

• Funktionalitet, håndterbarhed og
kvalitet

25 %

• Indholdsstoffer og resistens for
kemikalier

15 %

• Service

10 %
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Funktionalitet, håndterbarhed og
kvalitet
Emballagen – genkendelighed, åbning og lukning
samt udtagning/udpakning.
Produktets funktionalitet og egnethed - herunder
lugt, brugervenlighed og hvordan hud/hånden føles
efter brug. Handskens styrke, går den i stykker
under brug /påtagning.
Dette punkt vil blive evalueret ved afprøvning.
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Rammeaftaler pr. delområde
Delaftale 1:

Standard undersøgelseshandsker i
latex eller latex/neopren

3 rammeaftaler

Delaftale 2:

Standard undersøgelseshandsker i
nitril

3 rammeaftaler

Delaftale 3:

Standard latex operationshandsker

3 rammeaftaler

Delaftale 4:

Tynde klæbrige operationshandsker

1 rammeaftale

Delaftale 5:

Operationshandske indikator latex
(inkl. udskiftningshandske)

3 rammeaftaler

Delaftale 6:

Operationshandsker, der hverken
indeholder latex eller PVC

1 rammeaftale
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Vigtige frister





Sidste frist for spørgsmål: 14. juni 2010
Svar offentliggøres senest: 24. juni 2010
Sidste frist for oplysninger: 24. juni 2010
Tilbudsfrist: 30. juni 2010 kl. 14.00

 Hold jer i øvrigt orienteret via eller www.rm.dk
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www.rm.dk
EU-udbud 2010/S
Udbudsbetingelser (Pdf, 202 kb)
Udbudsbilag 1-4 (Word, 154 kb)
Udkast til kontrakt (Pdf, 280 kb)
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation (Word, 367 kb)
Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten (Excel, 318 kb)
Kontraktbilag 3 - Tilbudsgivers beskrivelse af service (Word,
102 kb)
Kontraktbilag 4 - Produktoplysninger og datablade (Word, 76
kb)
Kontraktbilag 5 - Indholdsstoffer i handskerne (Excel, 36 kb)
Kontraktbilag 6 - Resistens for kemikalier (Excel, 33 kb)
Kontraktbilag 7 - Resistens for cytostatika (Excel, 29 kb)
Kontraktbilag 8 - Leveringsadresser (Word, 580 kb)
Kontraktbilag 9 - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
(Word, 76 kb)
Kontraktbilag 10 - Leverandørens tilbud inkl. alle bilag (Word,
76 kb)
Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 144 kb)
• Publiceret:
07.05.2010.
• Revideret
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Tak for i dag
www.regionmidtjylland.dk

