Spørgsmål / svar
pr. 27. september 2010
vedr. levering af transportemballage
til smittefarlige stoffer i kategori B (UN 3373)
til Region Midtjylland
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Aftalen skal løbe i ét år med opstart snarest muligt, gerne inden
årsskiftet.
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Findes der yderligere informationer om, hvad efterspørges?
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Det drejer sig om alle typer forsendelsesmateriale til smittefarlige
stoffer i kategori B (UN 3373), der er godkendt efter gældende ADR-

På side 2 er anført: Der skal udfyldes et skema for hver produkttype. Når
det der tilbydes er et system bestående af Primær/Sekundær/Ydre
emballage som et system, skal der da udfyldes et skema for hver af de 3
komponenter? – jvf. egen reference til ”komplet kolli” side 3.
Der skal udfyldes et skema for komplet kolli, ikke for hver komponent.
Såfremt kravet om anvendelse af tøris ikke kan opfyldes er man så
”dømt ude”?
Man er ikke ”dømt ude” hvis man ikke kan levere et produkt, der kan
benyttes til tørisforsendelse. Men hvis der kan leveres et produkt til
forsendelse af prøver med tøris, så skal produktet opfylde det, der står i
kravspecifikationerne.
Hvor skal angives priser? (Under Lager/Levering på side 5)
Priser bedes angivet på et af tilbudsgiveren udarbejdet prisbilag, således
at det klart fremgår, hvad enhedsprisen er (evt. forskellige enhedspriser
for samme produkt ved forskellige leveringsbetingelser, ordrestørrelser
osv.)
Hvornår løber udbuddet til?

Spørgsmål 6

•

Svar 6

•

konvention (emballeringsforskrift P650) – dvs. bl.a. boblekuverter,
transportrør og forsendelseskasser af forskellige typer.
Kan der oplyses nærmere om forventet forbrug for de enkelte
produkttyper?
Det er ikke muligt at oplyse, hvor stort et forbrug af de forskellige
produkttyper vi har, men et skøn over de mest anvendte typer er:

Samlet sæt boblekuverter med tryk og indlæg til 3 rør..150.000–200.000 stk.
Samlet sæt boblekuverter med tryk og indlæg til 5 rør…..….7.000–15.000 stk.
Samlet sæt boblekuverter med tryk og indlæg til 8 rør…..…..2.000–5.000 stk.
A4 Boblekuverter ……………………….…………………………….………. 10.000–15.000 stk.
A5 Boblekuverter ……………………………………………….. ……………. 25.000–25.000 stk.
Det er ikke muligt at oplyse forbrugstal for øvrige forsendelsesemballager
(kasser, transportrør m.v.) – vi er interesseret i at få tilbud på forskellige
typer – og for os måske hidtil ukendte – produkter, der kan imødekomme
hospitalernes behov for forsendelsesudstyr.
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