Følgende spørgsmål er fremkommet til udbudsmaterialet – svar tilføjet under hver
enkelt spørgsmål

Spørgsmål 1:
Vedr. Pos. 14 – 37:
a)

Skal det omspurgte ’Autoklavepapir’ være af typen SMS (Spunbond – Meltblown - Spunbond) ?

Svar: Fra pos. 5-9 skal det være af typen SMS, som benyttes til plasmasterilisation. Her i Regionen
er det Skejby der bruger denne sterilisationsform til ”speciel grej”.
b)

Model ’sandwich’ - skal lagene være løse eller af typen ’OneStep’ hvor lagene er svejset sammen ?

Svar: Fra pos. 14 – 27 skal det være løse model ”Sandwich” og fra 33 – 37 skal det være svejset
model ”OneStep”
c)

Hvilke farver skal de enkelte lag have ?

Svar: Farven er ikke vigtigt men 2 forskellige.
I filen ’Bilag2_Tilbudslisten_endelig_udg’ er der i kolonnerne M – S et tilsvarene skema som i kolonnerne D – K.
- er det meningen at alternative tilbud skal stå i kolonnerne D – K ?

Svar: Alternative tilbud skal påføres efter den fede lodrette streg i tilbudsskemaet for tape,
autoklavepapir/-poser fra kolonne M – S for og for tilbehør fra kolonne K – Q.
Spørgsmål 2:
Flere steder i kolonne B står der ’collivægt’ - dette kan variere f.eks. under
Plasma sterilisation pos.- 5-9 hvor der vil være 5 forskellige vægte. Hvorledes skal det/disse punkter udfyldes?
Svar: Hvis collivægt er forskellig tilføjes det som bemærkning til punktet.

Spørgsmål 3:
Pos. 33-37 ’Pakkemateriale’: Skal dette være crepe, non-woven, og hvis non-woven skal 2-lags da være
’interleaved’ eller af typen ’one-step’ ? -hvilken gr. vægt? og hvilke farve(r)?

Svar: Pos-33-37 skal være af typen ”one-step” eller tilsvarende. Gramvægt skal oplyses af
leverandøren. Farven er underordnet.
Spørgsmål 4:
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Containermærke er hovedsalig Aesculap, desuden findes Martin og
Wagners containere på hospitalerne. På grund af forskellige
containermærker har vi spurgt dobbelt på pos. 5og 6. Derfor ønskes
tilbud på alle typer filtre og indikatorskilte til container.

Spørgsmål 5
Udbudsbrevets pkt. 5.3 - Vareprøver
Er det et absolut krav, at 10 stk. vareprøver skal me dfølge pr. tilbudt type? Kunne et mindre antal pr. type
være tilstrækkeligt i første omgang?

Svar: Ja. Meningen er at vi fremsender prøverne til hver brugergruppemedlem sammen med
tilbudene, således at hver medlem er klædt på til vores fællesmøde i april. Det er ikke for hvert
positionsnummer at vi ønsker vareprøver, men der hvor det ikke er den samme type vil det være et
krav med prøver.
Udbudsbrevets pkt. 5.6 - Brugerinstruktion og vejledning
Er det et krav, at brugermanual skal vedlægges tilbuddet?

Svar: Nej, men skal forefindes – enten elektronisk eller i papirformat.
Spørgsmål 6:
Bilag 2
Trækstyrke i N. Ønskes denne opgivet i våd eller tør tilstand, og er det trækstyrken på tværs eller på
langs?

Svar: Ønskes opgivet i såvel våd som tør tilstand og både på tværs og på langs.
Er et link til produktdatablade et krav, eller er tilbuddet stadig konditionsmæssigt, selvom et link ikke
forefindes?

Svar: Det er i orden, hvis produktdatabladene kun findes i papirform.
Pos. 14 - 32 Autoklavepapir - Ønskes der tilbud på en speciel type papir, som fx crepe eller non-woven?

Svar: Som minimum non-woven
Spørgsmål 7:
I udbudsbrevet, punkt 4, Tildelingskriterier (Tilbudsvurdering) står der
bl.a.:
b. afledte udgifter indgår også i vurderingen, evt revalidering af
autoklaver.
I denne forbindelse spørger vi, hvad der nøjagtigt forstås ved ordet 'revalidering'

Svar: Ved validerede autoklaver skal der ved større skift af steril emballage ske en re-validering.
Ved skift af leverandør vil det indgå i vores beregning for ”det mest økonomisk fordelagtige
tilbud”, hvad udgifter til en evt. re-validering af autoklaver vil beløbe sig til.

Spørgsmål 8:
Aftalens karakter
Hvordan skal jeg tolke teksten ” Der er tale om en rammeaftale”?

Svar: En rammeaftale i denne sammenhæng betyder at der kan indgås aftale med flere økonomiske
aktører om levering af steril emballage indenfor de enkelte grupper. Vi tilstræber en økonomisk
aktør pr. gruppe.
Pkt 10 Betaling
Minimum løbende måned + 30 dage.
Dette afviger fra de normale betalingsbetingelser der er aftalt med Regionale indkøbere nemlig 30 dage
Er det et skal krav?

Svar: Nej - men det kunne være ønskeligt at opnå de bedst mulige betalingsbetingelse for Regionen.
Hvordan vil regionen i øvrigt håndtere forskellige betalingsbetingelser fra samme leverandør?

Svar: Det er ikke noget problem i vores økonomisystem.
En forøgelse af den genne msnitlige betalings tid på 15 dage betyder et væsentligt forøget pres på vores likviditet,
me n har ingen benefit i jeres system.
Pkt 5.3 Vareprøver
Det forekomme r at være en anselig mængde vare i udbeder jer!
Hvordan kvantificerer i ” der skal være mulighed for at rekvirere yderlige vareprøver ude n beregning”?

Svar: se svar under spørgsmål 5
Udvælgelseskriterier

Pkt 2.8 og 2.9 Soliditetsgrad/Dækningsgrad- den procentvise størrelse af virksomhedens
soliditetsgrad/dækningsgrad
Hvilken? Hvad er det for en information i søger?
Punkterne bør slettes som udvælgelseskriterium, da de ikke giver mening for jeres valg af
produkt.
Svar: Vi er interesserede i af afveje virksomhedens økonomiske formåen. Udvælgelseskriterium
har alene til formål at afdække, hvilke ansøgere eller tilbudsgivere, der er egnet til at levere.
Punkterne 2.3 til 2.7 giver allerede et klart billede af virksomhe dens finansielle formåen.

Spørgsmål 9:
Spørgsmål til bilag 2
Hvad forstår I ved pakkemateriale?

Svar: Se svar spørgsmål 1b
Pos. 14-37 Hvilke krav har I til kvaliteten ud over gramvægten? Ønsker I papir til lette, mellem, tunge eller
ekstra tunge pakker?

Svar: Det er oplyst under hver gruppe i tilbudslisten og det er ikke papir vi ønsker tilbud på.
Spørgsmål 10:
I nævnte udbud vil i have fast pris i 2 år uden mulighed for regulering af prisen for hverken almindelige
prisstigninger eller ændring i valuta.

Da vi handler i Amerikanske $ ligner denne klausul Russisk roulette. Da I samtidig heller ikke vil binde jer til
nogen fast mængde kan vi ikke benytte os af en sikring af kursen.
Vi skal derfor anmode om at i accepterer ændring for kurs som i øvrigt er normalt i jeres egne Standard
betingelser for køb og levering af forbrugsvare

Svar: Såfremt der tages kursforbehold, skal basiskursen samt reguleringsandelen anføres.
Kursregulering foretages jf. Regionale indkøbere’s Standardbetingelser med det varsel, der er anført
under prisregulering pkt. 4.1.5
Spørgsmål 11:
Bilag 2, fane 1 nøjagtig beskrivelse af 'INDIKATORSKILTE' (hvad er det? hvad bruges de til?)

Svar: Indikatorskiltene er til containerne således at vi kan se, hvad der er indeholdt i disse.
Bilag 2: der spørges på 'COLLIVÆGT' som overskrift for en gruppe varer, men hvordan udfyldes dette svar,
når der i de fleste tilfælde er et svar pr. position og ikke pr. overskrift?

Svar: Se spørgsmål 2
For autoklaveposer og -ruller sprøges på svejsetemperatur og tryk: - temperatur kan vi besvare, men tryk
afhænger vel af svejsemaskinen?

Svar: Når vi spørger om tryk er det på poserne før vi selv lukker dem.
Spørgsmål 12:
7.2.1. Prisregulering
Regulering som følge af dokume nterede prisstigninger fra (under)leverandører: Må man have den vinkel, at
prisstigninger hos underleverandørerne betragtes som et ”objektivt kriterium”, idet vi ikke har indflydelse
herpå, og kan lægges til grund for en evt. prisjustering.??

Svar: Punkt 7.2.1. drejer sig om priserne ved en evt. forlængelse efter udbudsperioden. Det skal
tydelig fremgå på hvilke vilkår en evt. forlængelse skal ske, det kan være dokumenterede
prisstigning over en vis % - men også andre ting kan indvirke. Det skal være beskrevet i
svarmaterialet.

