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Udbud af skylledekontaminatorer
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1.1

Kan maceratorer og pulp utensilier
tilbydes i lige konkurrence med
skylledekontanminatorer?

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan
afgives alternative tilbud jf.
udbudsbetingelserne pkt. 1.16.

12.03.2014

21.03.2014

Motivering:
- Som udbyder at alternative og
konkurrerende produkter til
konventionelle
skylledekontaminatorer
(bækkenkogere), ønsker vi at få
afklaret, hvordan maceratorer til
engangskolber, bækkener etc.
kan tilbydes som alternativ til
skylledekontaminitorer i aktuelle
EU-udbud.
- Med positiv udtalelse fra Miljø- og
Naturstyrelsen, er maceratorer
en væsentlig del af optimeret
hygiejne på miljøbevidste danske
sygehuse og derfor også
medtaget i seneste retningslinjer
fra Statens Seruminstitut:

De tilbudte maskiner skal derfor være i
overensstemmelse med det samlede
udbudsmateriale.
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1.2

Der forefindes ingen krav om
oplysning af energiforbrug.
Skylledekontaminatorer er særdeles
eneriforbrugende. Bør eneriforbrug
ikke indgå som et væsentligt
tildelingskriterie?

Se venligst rettelsesblad af 21/3 2014.

12.03.2014

21.03.2014

1.3

Der stilles ikke krav til validering
eller miljøcertificering af anvendte
detergenter og desinfektionsmidler.
Bør detergenter og
desinfektionsmidlers almene
miljøpåvirkninger og
arbejdsmiljømæssige påvirkninger
ikke indgå, som et væsentligt
tildelingskriterie?

I det at detergenter og desinfektionsmidler ikke
indgår som en del af udbuddet indgår deres
miljøpåvirkninger og arbejdsmiljømæssige
påvirkninger ikke som et tildelingskriterium.

12.03.2014

21.03.2014

Kan jeg spørge hvad dere
efterspørger I dette udbudet - er det
bare maskiner eller også
materialerne?

Udbuddet vedrører alene
skylledekontaminatorer.

18.03.2014

21.03.2014
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