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1.6/5.6 Hvad menes der med ”frøleje”?
-Tænker I hermed på knæ/albue position?
Med frøleje mener vi, at bendel med gu-bøjle på, kan sænkes og spredes.
1.14 Hvornår forventes en flytning og vil der i det nye byggeri, være forberedt
med brønd og kabelføring?
Flytning er sat til sommer 2017, men dette kan rykke sig, såfremt der vil være
en forsinkelse i opførelsen af Det Nye Universitetshospital.
Det er helt nye bygninger op-lejerne skal flyttes til.
Der vil ikke være en brønd, men derimod ”under gulv, over ophængt luft”.
Der vil være forberedt kabelføring.
Der ønskes tilbud på 2 lejesokler og 3 lejetoppe. Hvad er årsagen til 3 toppe? Vil
det være acceptabelt med 2 lejetoppe, der er modulopbygget, så de kan tilpasses alle specialer. En sådan løsning vil være væsentlig billigere.
Nej, det vil ikke være acceptabelt med 2 toppe. Det er en nødvendighed med 3
toppe, da vi skal kunne vende patienterne over på andet leje peroperativt.
Ønskes der 1 transportør pr. lejetop?
Der ønskes ikke 1 transportør pr. lejetop, men to transportører til 3 lejetoppe.
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Der ønskes faste sokler. Hvad skal der indregnes til denne leverance?

Svar 5

Der skal indregnes alle omkostninger vedr. montering og levering af det i udbudsmaterialet efterspurgte produkt.
Findes der indstøbningsramme i dag? Hvilket fabrikat og tilstand er den i så fald.
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Tekniks afdeling mener ikke at der i dag findes en indstøbningsramme. I tilfælde
af at leverandørerne ikke mener dette er tilstrækkeligt svar er det muligt for
leverandøren at besigtige en af op-stuerne d.20.12.2012 kl. 15.30. Tilmelding
skal ske til udbudsansvarlig indkøber Louise Skov. Det skal gøres opmærksom
på at det alene vil være Louise Skov der er tilstede og at der ikke må stilles
yderligere spørgsmål til besigtigelsen.
Er der hugget ud i gulv til indstøbningsramme?
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Se svar 6
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Er der føringsbakker til kabler til strøm?
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Ja, det er der. Er disse ikke tilstrækkelige for leverandørens op-leje vil ordregiver sørge for ekstra kabelføring. På ordregivers regning.
Er gulvet omkring indstøbningsrammen helt plan?
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Gulvet er plant, men formentligt ikke helt plant. Teknisk afdeling mener ikke at
gulvet kan give anledning til problemer. Leverandøren har mulighed for at besigtige gulvet d. 20.12.2012 kl. 15.30. Tilmelding skal ske til udbudsansvarlig indkøber Louise Skov. Det skal gøres opmærksom på at det alene vil være Louise
Skov der er tilstede og at der ikke må stilles yderligere spørgsmål til besigtigelsen.
Hvad udføres af bygherren og hvad skal vi sørge for? Støbes der til efterfølgende?
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se svar 2.
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Er der ført strøm frem til lejet?
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Ja, det er da. Ligeledes vil ordregiver på dennes regne kunne tilføre mere, såfremt det ikke skulle være tilstrækkeligt.
Hvad skal der indregnes til flytningen til Skejby?
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Alle omkostninger vedr. flytningen skal indregnes. Se nærmere om faciliteterne i
svar 2.
Gulvindstøbningsramme? Indstøbning? Kabelføring?
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Det formodes at dette spørgsmål stadig drejer sig om flytningen til Det nye universitetshospital. Der henvises til svar 2.
Hvornår skal flytning ske. (vigtigt af hensyn til løn og pris udregning.)
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Der henvises til svar 2.
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Kan vi alternativt tilbyde fast mobil sokkel? Det vil gøre flytning til et meget lille
problem og omkostning.
Alternative tilbyd tillades ikke, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.18.1.
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Ad 1.3 og 5.3
Når der ønskes gennemlysning i hele lejets længde og bredde uden obstruction,
menes der så, at man kan gennemlyse patienten uden at behøve at flytte patienten på lejetoppen men udelukkende ved hjælp af længdeforskydningen?
I så fald er det vigtigt at få oplyst soklens bredde i forhold til længdeforskydningen. (det hjælper ikke med en lang forskydning hvis soklen er bredere).
Ja, der ønskes at gennemlysningen kan ske uden at flytte patienten på lejetoppen. Det er ikke ordregiver, men leverandøren der skal fremkomme med deres
mål.
Ad 1.5 og 5.5 Hvad menes med benløft og benspredning? Hvilke indgreb er det
tænkt til?
Med benløft menes der at benene kan hæves og med benspredning menes der
at benene skal kunne spredes fra hinanden. Frøleje/bugleje med sænkede og
spredte ben benyttes til rektale operationer.
Ad 1.18 og 5.18 Hvad menes med røntgenvinduet?
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Med røntgenvindue menes der den del der kan gennemlyses.
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Ad 1.24 og 5.24 Er det et krav at indstilling af tilbehør, hovedgærde og armborde skal foregå hydraulisk?
Menes der hydraulisk indstilling af benstøtter eller menes der gasfjeder assisteret indstilling?
Det er ikke et krav at tilbehør, hovedgærde og armborde skal foregå hydraulisk,
da det er et bør-krav. Men det vægtes positivt at alt tilbehør er hydraulisk.
Ja, der menes hydraulisk og ikke gasfjeder assisteret indstilling.
Ad 1.25 og 5.25 Hvad menes der her? Menes der, at benpladen kan svinges ud i
90 grader i vandret plan, når patienten ligger på siden på lejet?
Ja, det er korrekt at der ønskes en bendel til lejet, der kan svinges ud i 90 grader i vandretplan, når patienten ligger på siden af lejet.
Ad 1.29 Hvor kommer vaccummadrasser fra? Er det nogen der skal med i tilbud? Hvordan skal de kunne gøres fast? Med velcro?
Ja, der skal tilbydes madrasser med til lejet. Det er ikke et mindstekrav at det er
vaccummadrasser, men dette vægtes positivt. Det er optil leverandøren hvorledes madrasserne fastgøres så længe løsningen er i overensstemmelse med de
øvrige krav.
Ad 2.2 og 6.2 Kan tekniske manualer være på engelsk i henhold til EU reglerne?
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Nej, det kan ikke accepteres at de tekniske manualer er på engelsk efter afleveringen. De skal være på dansk.
Ad 2.3 og 6.3 Hvad er det der ønskes her? Liste udbedes med ønsket udstyr.
Der ønskes oplyst alt nødvendigt løst udstyr til grundlejerne, for at kunne anvende lejerne til de under generelle krav nævnte funktioner, skal være indeholdt
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i det afgivne tilbud og pris. For løst udstyr skal fabrikat, type, model osv. tydeligt fremgå. Liste over udstyr findes i kontraktbilag 2, tilbudslisten.
Ad 2.4 og 6.4 Er dette et krav? Prisen for en sådan service bliver meget høj, er
det en nødvendighed for denne type produkt? Normal tilkaldetid er 24 timer indenfor normal arbejdstid. Kan dette accepteres? Hvor skal dette prissættes?
24 timer kan accepteres. Dette skal prisfastsættes i kontraktbilag 2, tilbudslisten
hhv. pos. nr. 1 og 2.
Ad 2.7 og 6.7 Hvor skal dette prissættes?
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Dette skal prisfastsættes i kontraktbilag 2, tilbudslisten hhv. pos. nr. 1 og 2.
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Ad 2.8 og 6.8 Hvordan skal dette beskrives? Hvad ønsker man at få at vide?
Der ønskes beskrevet leverandørens procedure for vagt ordningen samt vagtordningens evner til at løse opgaver. Ligeledes bedes en ca. ventetid oplyst.
Ad 2.11 og 6.11 Hvad menes der med dette?
Hermed menes at der ønskes der at der vedlægges kursusbeskrivelse samt hvor
mange deltagere og antal kurser der er indeholdt i prisen. Jo, flere jo bedre.
Ad 3.1 og 7.1 Hvad menes der med dette? Hvilke bevægelser ønskes der?
Ja, det ønskes at lejet skal kunne gå i alle af de beskrevne bevægelser. Altså at
lejet frit skal kunne hæves, sænkes, kippes og drejes i alle retninger.
Ad 3.5 og 7.5 Hvordan skal man kunne oplære personalet i brug af lejerne inden
de er leveret? Ønskes undervisning andet sted? Hvem betaler rejse og ophold i
så fald?
Ja, undervisningen kan foregå et andet sted eller ved virtuel visning med senere
opfølgning af undervisningen på afdelingen, når lejet er monteret. Alle omkostninger i forbindelse med undervisningen afholdes af leverandøren, jf. udkast til
kontrakt, pkt. 5.4.1.
Ad 7.9 Hvilke tolerancer ligger til grund for en sådan vurdering?
I det der er tale om et bør-krav og ikke et mindstekrav er der ikke opsat en specifik tolerance. Det der måles på er alene jo mere stabilt, jo bedre.
Ad 3.12 og 7.12 Ønskes der både en kabel betjening og en fjernbetjening til
hvert leje? Hvad er grunden til kabelfjernbetjening? Vil en fjernbetjening der kan
programmeres af brugerne på få sekunder være en bedre løsning?
Ønsket om både at have en kabel fjernbetjening og en fjernbetjening er at den
ekstra bruges til ekstra sikkerhed/i nødstilfælde. Der ønskes den fjernbetjening
som hører til lejet, hvilket godt kan være den beskrevne samt en kabel fjernbetjening.
Ad 3.14 og 7.14 Hvordan skal det beskrives? Er det OK med billeder i brochurer
og brugsanvisning?
Ja, det er ok at beskrive knækkene via billeder i brochurer og brugsanvisninger.
Leverandøren får endvidere mulighed for at demonstrere disse ved tilbudspræsentationen d. 16. januar 2013.
Ad 3.16 og 7.16 Hvad menes der med at madrasserne skal kunne monteres og
afmonteres under operationen? Ligger patienten ikke på madrassen?
Det er en fordel at kunne skifte madrasserne ved f.eks. bendele peroperativt og
ved rengøring.
Ad 3.18 og 7.18 Hvordan skal det dokumenteres, at velcrobånd let kan skiftes.
Er det OK at skrive, at man kan påklistre nye velcrobånd på madrasserne og på
lejeflade mm.?
Ja, det er tilstrækkeligt at skrive, såfremt madrassen ikke ødelægges af udskiftningen af velcrobåndene.
Ad 4.1 og 8.1 Hvad menes der? Vi leverer ikke rengøringsmidler.
Vedr. tilbusliste:
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Hvad skal prissættes under delaftale punkt 1? 2 sokler, 3 lejetoppe og 3 transportører? Montering?
Under optioner delaftale 1 punkt 7 står der 1x2 støvler. Hvad er det?
Det medgives at kravet er noget uklart. Hermed menes der at lejer og madrasser skal kunne tåle de godkendte desinfektionsmidler.
Under delaftale pkt. 1 skal der prissættes alt det, der er nødvendigt for at have
operative op-lejer. Altså montering, undervisning, sokler mv. De forhold der ikke
skal medtages i denne prissætning er det i optionerne oplistede udstyr. Støvler
er en støvle, som foden sættes ned i. Den benyttes i stedet for en GU bøjle.
Hvor mange teknikere forventes uddannet på kursus?
Der er ikke et forventet antal, men jo flere jo bedre.
Der ønskes "fast" sokkel.. Må man også tilbyde "mobil" sokkel.
Der er nogle af brugerne, der kan se fordele i dette. Kan det evt. Tjekkes igen
hos personale.
Nej, det er ikke tilladt at tilbyde mobil sokkel i delaftale 1. Det er alene i delaftale 2 at der ønskes mobile op-lejer.
Må man tilbyde alternative tilbyd?
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Alternative tilbyd tillades ikke, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.18.1.
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Vær venlig at bekræfte, at dette kan lade sig gøre, og at ordregiver er ansvarlig
for at gulvet kan bære i begge huse.
Det bekræftes at det er Regionen der er ansvarlige for at gulvet kan bære den
belastning der kommer fra op-lejer.
Der ønskes hydraulisk indstilling. Vil elektrisk indstilling blive ligestillet med
hydraulisk?
Elektronisk indstilling kan sidestilles med hydraulisk indstilling, såfremt at oplejet ikke skal være koblet til strøm under operation.
Hvilke op-lejer er der i dag på de to operations stuer?
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I dag har man på den ene af stuerne et fast op-leje af fabrikatet ALM, dette er
et udgået fabrikat og selve produktets specifikke betegnelse vides ikke.
På den anden operationsstue findes et transportabelt leje af fabrikatet Maquet
under navnet Magnus. På denne stue er der derfor ikke gjort klar til et fast sokkel leje.

