Sagsnr. 1-23—4-101-10-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af OP-handsker

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -11
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Udbudsbilag 11, fortegnelse over
vareprøver.
I bedes uddybe, hvad I ønsker
oplyst under ”benævnelse” og
under ”betegnelse for den vedlagte
vareprøve”.
Udbudsbetingelser, Udbudsbilag
2, Pkt. 2.2:
Ordregiver beder om samlet
årsomsætning for Nordeuropa. Kan
samlet årsomsætning for Danmark
alene accepteres?

I benævnelse skal stå produktbeskrivelse
og betegnelse skal ikke udfyldes.

01-10-2014

06-10-2014

Ja, hvis den er stor nok til at dokumentere
krav i 1.8.2.

01-10-2014

06-10-2014

Udbudsbetingelser, Udbudsbilag
2, Pkt. 3.1:
Ordregiver beder om referencer i
Nordeuropa, og anfører 3 linier
hertil. Er det acceptabelt alene at
oplyse danske referencer, hvoraf vi
har mange?

Se svar 1.2.

01-10-2014

06-10-2014

29-09-2014

06-10-2014

1.2

1.3

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

kontraktbilag 1 – krav OP-handsker,
delaftale 2, pkt. 2.3:
Handskens fingertykkelse skal være
0.27mm – vil det her være muligt at

Nej, kravet fastholdes.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
få et interval, enten +/- 0.01 eller
min. 0.27mm?

2.2
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1
3.2
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

4.2

Vedr. kontraktbilag 8
Fanen operationshandsker er
skrivebeskyttet.
I fanen ”operationshandsker” er
overskriften
”undersøgelseshandsker”. Skal
dette ikke være
”operationshandsker”?
”Oplys længden for str. M”. Kan
dette rettes til str. 7, da det er disse
angivelser, man anvender for
operationshandsker?
AQL tæthed. Her skrives, at
mindstekravet er <1,5. I
kontraktbilag 1 skrives <0,65. Hvad
er korrekt?

Der er lagt en ny version som ikke er
skrivebeskyttet.

06-10-2014

01-10-2014

06-10-2014

Dette er rettet.

Er rettet til str. 7.

For delaftale 1 skal det være ≤ 1.0 og
delaftale 2 skal det være ≤ 0.65.

Vedr. kontraktbilag 8
I kontraktbilag 1 skriver I, at
oprindelsesland skal angives samt
at det skal angives, efter hvilket
direktiv produkterne er CE mærket.

01-10-2014

Det ændres til: De tilbudte produkter
skal være CE-mærket i henhold til
det medicinske direktiv og/eller
bekendtgørelsen om sikkerhedskrav
2

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 Hvor i kontraktbilag 8 skal vi angive
dette?

m.v. til personlige værnemidler. Det
er et mindstekrav, at der på
forlangende skal fremlægges
dokumentation herfor.
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