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Hanne Arensbach gjorde i sin præsentation opmærksom på at vi i
Udbudsbetingelserne pkt. 4 har skrevet at der vil blive uploadet
spørgsmål/svar i uge 28, 29, 30 og 33.
Rettelse: Dette er ikke muligt pga ferie. Der vil blive uploadet
spørgsmål/svar i uge 28, 29 og 33.
Hanne Arensbach gjorde desuden opmærksom på at i
Indholdsfortegnelsen i Udbudsbetingelserne står der under pkt.
16 Varekatalog.

Dato 30-06-2014
Sagsbehandler: Hanne Arensbach
hanne.arensbach@stab.rm.dk
Tel. +45 7841 4543
Sagsnr. 1-23-4-101-25-14

Rettelse: Varekatalog skal rettes til Lagervare og der skal henvises til
side 18. Overskriften er korrekt på side 18.

Side 1

Desuden havde de fremmødte leverandører følgende kommentarer:
Udbudsbilag 3 mangler tekstfelt. Dette bliver rettet på første upload.
Der blev spurgt ind til forskellen på en serviet og en swabs (delaftale 1-6). Der kan være
forskellige måder at tolke en sådan forskel på. Vi anbefaler derfor at man byder ind der hvor man
har mulighed for det i forhold til de krav der stilles i Kontraktbilag 1 Kravsspecifikationen samt de
størrelser der henvises til på Kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
De tilstedeværende leverandører gjorde opmærksom på at de har svært ved at byde ind på flere
delaftaler. Der bliver derfor foretaget følgende ændringer:
•
•
•

Det at man min. skal byde ind på 90% af forbruget, ændres til 80%
Kravet til størrelser vil blive åbnet for at man kan afvige med 20% af de fysiske mål.
Kravet til antal pr. sterile inderpakning ønsket ændret til at man har muligheden for at
vælge mellem 5 eller 10 stk. Dette kan blive en udfordring på pris og sammenligning af
pris. I&M går i tænketank på dette spørgsmål.

På kravsspecifikation Delaftale 2 pkt. 2.2 er det forkert tekst. Den korrekte tekst er samme tekst
som Delaftale 5 pkt. 5.2.
Der var en del snak frem og tilbage angående kravet til sugeevne pr. cm². Her henvises til at
leverandørerne sender deres forslag til den rigtige formulering i spørgsmål/svar.
Ovenstående ændringer vil desuden fremgå af spørgsmål/svar arket samt rettelsesblad nr. 1.
Alle ændringer vil i al materiale blive overstreget med rødt og tilføjelser vil ligeledes blive skrevet
med rødt.

