Spørgsmål/svar

26. marts 2014

Levering af loftliftesystem og tilhørende montageentreprise, Regionshospitalet Randers
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Spørgsmål

Svar

Krav 3 Levering af 2 stk. rumdækkende loftliftesystem til
Sengestue Type C med en løftekapacitet på min. 350 kg.
Kan det bekræftes at disse 2 rum vil skulle anvendes bariatriske patienter?

Det bekræftes at loftliftesystem i sengestue C også skal kunne anvendes
til bariatriske patienter, hvis det er nødvendigt. Ellers anvendes loftliftesystem til alle patientgrupper.

Vedr Option omkring integreret vægt: Så vidt vi er orienteret findes der kun 1 leverandør der kan levere denne
option. I og med netop dette forhold vægtes særligt højt
jf. tekst ser vi det som om at denne leverandør vil have
en klar konkurrencemæssig fordel. Det vil derfor kunne
diskuteres hvorvidt dette projekt i virkeligheden er blevet
konkurrenceudsat.

Tilbudsliste er ændret således der kun skal oplyses en samlet pris. Løsning med integreret vægt er ikke et skal krav, men som driftsmæssigt
vægtes højt. Løsningen vurderes i forhold til funktionalitet, som vægtes
lavere end pris. Dermed er projektet konkurrenceudsat.

Er det acceptabelt at der fremsendes produktblade med
tekniske specifikationer på Engelsk?

Ja

Er der mulighed for at i fremsender rumtegninger med de
eksakte mål? Kan godt se der er et mål forhold 1-50 men
det vil være med en vis usikkerhedsmargin at man selv
begynder at måle efter med en linieal.

Tegninger af de aktuelle rum uploades også som dwfx-filer, således der
kan laves en mere nøjagtig opmåling.

Omkring tilbudsfrist – står anført frist til Torsdag d. 2.
April ( 2. April er Onsdag) – er det Torsdag der er gældende eller er det d. 2. April

Tilbudsfrist er torsdag den 3. april.
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Mangler rum størrelse/str. På liftdækning, på Sengestue A
+B

Tegninger af de aktuelle rum uploades også som dwg-filer

Vedr. pkt. 10, (under leverancens omfang og karakter) på
tilbudsbeskrivelse – Hvad menes med denne option, skal
denne prissættes når vi kan tilbyde integreret vægt

Vægt skal ikke prissættes, men tilbudsliste er revideret. Vedr. pkt. 10
skal der redegøres for løsningen

Vedr. punkt 3, (under funktionalitet) hvad skal der her
redegøres for her, er det håndbetjening – da skinner bliver beskrevet i efterfølgende pkt. 4

Besvarelse af pkt. 4 udgår

Under kravspecifikation – Omfang og karakter, 3.4. Krav
til Loftliftens løftekapacitet..

Minimumskrav på 350 kg. fastholdes

Her fremgår, at:
Levering af 2 stk. rumdækkende loftliftesystem til Sengestue Type C med en løftekapacitet på min. 350 kg.
Levering af 1 stk. rumdækkende loftliftesystem til CTscanner med løftekapacitet på min. 350 kg.
Spørgsmål:
Kan en minimum løftekapacitet til Sengestue Type C og
CT-scanner accepteres på min. 275 kg.?
Under kravspecifikation – Omfang og karakter, 10.
Levering og montage af 21 vægtmodul til brug for overvågning af ændringer i patienternes vægt.
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Vægt behøver ikke være medicinsk godkendt

Spørgsmål.
Er det et krav at vægtmodulet skal være Medicinsk godkendt?
Under kravspecifikation – Funktionalitet, 8.
Opladning skal kunne finde sted via skinnesystem. Beskriv opladningsfunktion og installationskrav.

Krav om opladning via skinnesystem fastholdes

Spørgsmål.
Ved at fastsætte et krav om at skinnesystemet skal være
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strømførende, afskriver udbyder sig muligheden for at
modtage tilbud på de forskellige typer af loftliftsystemer
der findes på markedet og afgrænser sig til at modtage
tilbud fra få leverandører. Samlet vil Udbyder afgrænse
sig til et begrænset udbud.
Et skinnesystem med strømførende skinner er dyrere i
indkøb, dyrere at montage og risikoen for periodisk tidskrævende fejl større.
Vi vil gerne anbefale Udbyder til at frafalde minimumskravet om strømførende skinnesystem, eller tilføje at ladning via håndbetjening også accepteres.
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