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Mødedato:
Deltagere:

Emne:

Fredag den 9. januar 2009 kl. 11.00 - 12.00, Regionshuset i Århus, Olof
Palmes Allé 15.
Gitte Raahauge og Mortens Okkels (Nilfisk) fra Abena, Søren Mørup fra
JohnsonDiversey, Torben Kodrup fra Multiline, Erik B. Mortensen fra
Rengøringsgrossisten, Rikke Nørgaard Eriksen fra Stadsing, Jesper Koch og
Kim Kjær Jørgensen fra Toprent, Anne Bak og Henrik Hansen fra VTK.
Fra Region Midtjylland: Freddy Rosenmeier, Sidsel Marcussen, Jens Vedersø
Larsen, Torben Trangbæk og Oskar Neshamar.

Dagsorden
1. Velkomst
2. Dagens program
•
Indledning og præsentation
•
Vareområder 1-4
•
De udbudte produkter (tilbudsliste)
•
Udbudsmaterialets opbygning
•
Vigtige formalia
•
Vigtige frister
•
Demonstration/afprøvning
•
Tildeling af rammeaftaler
•
De efterfølgende ordrer på rammeaftalerne
3. Spørgsmål
Ad 1:

Oskar Neshamar bød velkommen.

Ad 2:

Sidsel Marcussen gennemgik udbudsmaterialet med særlig vægt på
udbudsmaterialets opbygning

Ad 3:

Spørgsmål til Udbudsbetingelser pkt. 1.4 side 4: Vedrørende
Vareområde 4 står der: ”hos den leverandør” ….Er det fordi
man kun vil indgå aftale med én leverandør på det område?
Svar: Nej, det er en fejl. Der skal ligesom for vareområde 1-3 stå
”hos den/de leverandører, …”
Spørgsmål: I ”Udbudsbilag 1 – Generelle oplysninger” punkt
1.5 bliver man bedt om at oplyse, om man er medlem af
brancheforeningen SPT eller anden anerkendt
brancheforening?”. Er det et krav at tilbudsgiver skal være
medlem af SPT eller anden brancheforening?
Svar: Der stilles ikke krav om at tilbudsgivere skal være medlem af
en brancheforening. Og oplysningen indgår ikke i tilbudsevalueringen.

Indkøb og Logistik
Region Midtjylland

Referat
Side 2
Spørgsmål: Hvorfor skal Region Midtjylland godkende ændringer af emballagestørrelser.
Svar: Det kan være forbundet med en betydelig udgift for Region
Midtjylland som ordregiver, hvis en leverandør undervejs pludselig
skifter emballageform eller –størrelse. Som eksempel nævntes, at en
ændring af sæbedispensere kan betyde at samtlige holdere skal
skiftes.
En leverandør rejste kritik af udbudsmaterialets omfang og at man
med dette udbud vil kvæle de små leverandører.
Der blev henvist til, at det er en del af den regionale indkøbspolitik, at
de regionale institutioner skal købe ind sammen.
Kritikken af materialet blev tilbagevist af flere af de andre leverandører, som var meget tilfredse med materialet.
Præcisering/Rettelse: I Kontraktbilag 1 som er Kravspecifikation/Løsningsbeskrivelse under pkt. 6 B, C og D skal ”hospital” og
”hospitaler” ændres til henholdsvis ”bestiller” og ”bestillere”.
Der kom ønske frem om at få præsentationsmaterialet tilsendt. Svar:
Præsentationsmaterialet bliver sendt ud til deltagerne og samtidig
lagt ud på www.rm.dk og på www.udbudsportalen.dk
Mødet sluttet kl. 12.00.

Distribution:

Deltagere fra RM samt brugergruppen for rengøringsmaterialer.
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