Kommentar fra udbudspræsentationen
den 20.10.2009, samt
spørgsmål / svar vedr.
EU-udbud nr. 2009/S 193 277309

Personlig hygiejne

Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009
- Ansvarlige for udbuddet i Indkøb og Logistik er: Indkøber Birgitte Nellemann. Udbuddet er baseret på brugergruppens input til kravspecifikationen, tilbudslisten og tildelingskriterier.
- Gennemgang af udbudsmaterialets opbygning med fokus på vigtigheden af korrekt
udfyldelse af udbudsbilag og kontraktbilag samt underskrift på tilbuddet og div. bilag.
- Der skal afleveres 1 stk. underskrevet original. Ved uoverensstemmelse mellem den
elektroniske udgave og papirudgaven, er det papirudgaven der gælder.
- Der skal afleveres en kopi af tilbuddet, da det ikke er alle i brugergruppen, der har
det nødvendige software til at kunne åbne filer fra USB/Cd-rom.
- OBS i kravspecifikationen – ”SKAL kravene” skal være opfyldt/være dokumenteret
for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Bør kravene vil indgå i evalueringen under tildelingskriterierne.
- Hvis der ikke står noget i kolonnen emballagetype i tilbudslisten - kontraktbilag 2 har vi som udbyder ingen specifikke krav til denne.
- Vi har ikke forbrugs tal på alle positioner/produkter. Det er enten fordi, at vi ikke har
kunnet indhente dem, eller fordi at produktet pt. ikke købes, men er udtryk for et ønske fra brugergruppen.
- Indkommer der mange tilbud, vil der blive afholdt 2-3 dage med produktpræsentation for brugergruppen. Det vil i så fald blive den 2. – 4/12. Leverandørerne hører
nærmere om den endelige dato, og vil modtage information om hvilke vareprøver der
ønskes på dagen.
- Nedenstående spørgsmål og svar er ligeledes fra Udbudspræsentationen den 20.10
Der var yderlige spørgsmål som leverandører blev bedt om at stille skriftlig, således
Region Midtjylland kunne svare på den korrekte formulering. Spørgsmålene vil blive
besvaret løbende og svarene offentliggøres, så hold jer orienteret via www.rm.dk.
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Spørgsmål 1

De angivne størrelser i tilbudslisten - kontraktbilag 2 - er angivet som
ca. størrelser. Kan det præciseres hvor meget produktet må afvige i
størrelsen uden at være et alternativ produkt?

Svar 1

Produktet kan godt matche det efterspurgte, selvom det afviger +/- 10
%.

Spørgsmål 2

Leverandør spurgte: ”Hvis der er udbudt et produkt størrelse 100-150
ml og der bydes ind med et 200 ml produkt, betragtes det så som et alternativt produkt”? Evt. hvor meget må produktet afvige i størrelsen, før
det er et alternativt produkt?

Svar 2

Se svar 1

Spørgsmål 3

Hvad forstås der med ”alternativt produkt”

Svar 3

I dette udbud betyder ”alternativt produkt” at der ikke må tilbydes andre produkter/løsninger end det der efterspørges (Ønskes der flydende
sæbe kan der ikke tilbydes sæbe i pulverform). ”Alternativ produkt” betyder ikke at man ikke må tilbyde 2 eller flere produkter pr. produktlinje. Dette opfattes som et sideordnede tilbud.
Udbyder vil så på baggrund af de indkomne tilbud beslutte, hvilket tilbud der skal være gældende.
Det skal forstås således, at det er op til udbyder at vurdere hvilket produkt der skal indgå i den samlet varegruppe.

Spørgsmål 4

Leverandør spurgte om man som tilbudsgiver ikke kan byde ind med to
forskellige varianter/produkter på samme position.

Svar 4

Se svar 3

Spørgsmål 5

Leverandør spurgte til punkt 1.4 i udbudsbetingelserne – om man skal
byde ind 100 % inden for hvert vareområde.

Svar 5

Der skal bydes ind med 100 % inden for hver varegruppe medmindre
varegruppen er opdelt i undergruppe, så skal med ”kun” byde 100 %
ind på den undergruppe. Man kan altså inden for en varegruppe fint
vælge kun at byde ind på én undergruppe.
Under punkt 1C kan der bydes ind pr. position.

Spørgsmål 6

Leverandør spurgte om det betragtes som 100 %, hvis man på et vareområde med 5 positioner byder ind på de fire af dem og den femte som
alternativ produkt.

Svar 6

Ja, så længe et produkt lever på til funktions- og kravspecifikationen.
Mht. størrelse se svar 1

Spørgsmål 7

Leverandør spurgte, om det er alle der får mulighed for at præsentere
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produkter ved produktpræsentationen.
Svar 7

Ja, alle der sender et konditionsmæssigt tilbud, kommer til at præsentere deres produkter.

Spørgsmål 8

Leverandør spurgte, om der mangler et krav (1.33) under vareområde 1
i kravspecifikationen – kontraktbilag 1. Der er et spring fra punkt 1.32
til punkt 1.34.

Svar 8

Nej, der mangler ikke noget krav. Det er en tastefejl. Der er ikke et
punkt 1.33

Spørgsmål 9

Leverandør gør opmærksom på en tastefejl. Under vareområde 5 står
der i overskriften undergruppe 7.a – skal det ikke være 5.a i stedet?

Svar 9

Det er en tastefejl - der skal stå 5.A i stedet for 7.A

Spørgsmål 10

Leverandør spurgte, om hvilken dato der er den gældende for vedståelsesfristen. Da der umiddelbart er angivet to forskellige i udbudsmaterialet.

Svar 10

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 01.03.
2010

Spørgsmål 11

Bliver navnene på personerne i brugergruppen offentliggjort?

Svar 11

Navnene på personerne i brugergruppen bliver umiddelbart ikke offentliggjort, men det er ikke hemmeligt, hvem der sidder i gruppen.
Brugergruppen blev præsenteret på en slide ved udbudspræsentationen. Sildene fra udbudspræsentationen er lagt ud på www.rm.dk

Spørgsmål 12

Leverandør spurgte, om der er fastlagt en formel til beregning af tildelingskriterierne.

Svar 12

Nej, den er ikke fastlagt endnu.

Spørgsmål 13

Leverandør spurgte til det sidste røde ark i tilbudslisten - hvordan ”alternativ pris på forpakningsstørrelsen” skal forstås/tolkes.

Svar 13

Se svar 1 og 3

Spørgsmål 14

Leverandør gjorde opmærksom på, at der står to prisfelter/priskolonner
i tilbudslisten, men at der i udbudsmaterialet står, at der skal angives
én pris.

Svar 14

I kolonne 7L ”nettopris excl. moms pr. salgsenhed” skal tilbudsgiver
angive den pris deres vare koster, men da det flere steder er muligt at
byde ind med forskellige volumer/stk. skal tilbudsgiver i kolonne 7M ”
nettopris excl. moms pr. liter / stk.” omregne deres pris til liter/ pr. stk.
så priserne bliver sammenligne. Kolonne 7M anvendes kun ved evalue-
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ring af prisen.
Spørgsmål 15

Position 1-8 i tilbudslisten er ikke formateret til ombrudt tekst.
Desuden er position 28 låst / skrive beskyttet så felterne ikke kunne
udfyldes.

Svar 15

Det er nu rettet og den opdaterede tilbudsliste er lagt på nettet den.
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