Spørgsmål / svar
pr. 06. marts 2012
Vedr.
Annoncering af fikseringssystem

Spørgsmål 1:

”Når I skriver 130 st bælter, mener I 130 komplette opsætninger bælte til

Svar 1:

Det anslås, at Region Midtjylland skal bruge 130 komplette
fikseringssystemer. Da behandlingspsykiatrien, i henhold til
lovgivningen, kun må fiksere til en seng er der tale om 130 stk.
fikseringssystemer, der skal kunne fikseres til en seng. Et
komplet fikseringssystem skal kunne fiksere mave, ben og
arme. (jf. kravspecifikationen nr. 1.2) Derudover skal der dog
være mulighed for at tilvælge eller fravælge enkelte dele af
fikseringssystemet, hvorfor der ønskes en pris for et samlet
system og for tilkøb af enkeltdele (jf. udbudsbetingelser pkt.
1.19.1; Tilbudspris)

Spørgsmål 2:

”Hvornår er det tanken, at I vil foretage den første bestilling og hvor

Svar 2:

Region Midtjylland forventer at foretage første bestilling i juni
2012 (jf. udbudsbetingelser pkt. 1.7, Tidsplan). De 130 stk. som
er anført i udbudsmaterialet er estimeret forbrug over en 4-årig
periode, da Region Midtjylland ikke på nuværende tidspunkt kan
angive det eksakte behov. Hovedparten af disse vil skulle
leveres indenfor kontraktens første år, hvor flere store enheder i
Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland står overfor at
foretage udskiftning af de gamle fikseringssystemer.

Spørgsmål 3:

”Har I kontaktet andre/flere virksomheder angående denne opgave

Svar 3:

Det er et offentligt udbud, hvorfor alle der har interesse i at
byde ind på opgaven, har mulighed for at afgive tilbud. Da
tilbudsfristen ikke er udløbet, ved vi endnu ikke hvem og hvor
mange, der har interesse i konkurrencen.

Spørgsmål 4:

”Hvis jeg forstår dig ret, så kommer alle spørgsmål som man stiller til at

130 stk senge? (När ni skriver "130 st bälte" menar ni 130 st kompleta
uppsättningar bälte till 130 st sängar?)”

mange opstillinger af bælter vil der være tale om. (När är det tänkt att ni
ska göra det första beställningen och hur många uppsättningar bälte
kommer det att vara?)”

udover os? I så fald hvilke? (Finns det flera/andra företag som ni har
kontaktat angående denna fråga förutom oss? i sådant fall vilka då?”

være offentlige. Altså kommer alle til at kunne se de spørgsmål og svar
på spørgsmål som man har stillet på www.udbud.rm.dk og alle svar vil
kunne ses den 29 februar, er det rigtigt forstået? (om jag förstått dig rätt
så kommer alla frågor som man ställer till er att vara offentliga, alltså
kommer alla de som vill kunna se de frågor och svaren på frågorna som
man har ställt på www.udbud.rm.dk , och alla frågor och svar kommer
att kunna ses den 29 februari, har jag förstått rätt?)”

Svar 4:

Det er korrekt.

Spørgsmål 5:

”Daniel, når det gælder selve udbudet, er det så godt nok at sende det til

Svar 5:

Tilbuddet sendes til:

dig eller vil du/I have det på anden vis? (Daniel när det gäller själva
anbudet, går det bra att mejla den till er, eller vill du/ni ha den på annat
)sätt?”

Region Midtjylland
Serviceafdelingen
Aarhus Universitetshospital, Risskov
DK-8240 Risskov
Att: Daniel Morgan Bahnsen
Se i øvrigt udbudsbetingelserne pkt. 1.11; Aflevering af tilbud.
Region Midtjylland beder jer endvidere være opmærksom på,
hvad der står i udbudsbetingelserne omkring aflevering af tilbud,
herunder hvad der skal være vedlagt jeres tilbud.
Spørgsmål 6:

Jag ser att ni redan har skrivit in namn på de separata delar. Ibland kan vi
mena samma sak fast vi kallar de anorlunda, därför skulle jag vilja ha ett
förtydligande gällande följande (?) separata delar, bara så att jag förstår
vilket bältes del ni menar (Jeg kan se at I allerede har skrevet navne på
separate dele. Måske mener vi det samme, men kalder det noget
forskelligt. Derfor vil jeg gerne have en tydeliggørelse af følgende(?), bare
så jeg forstår hvilke dele I mener)
Håndrem, separat = hand bälte
Fodremme, separat = fot bälte
Sideremme, separat = ?
Fastgørelsesrem, separat = ?
Nøgle, separat = nyckel
Vår bältessystem "Trygger 2" innehåller:
hand bälte
fot bälte
midje bälte
nyckel

låsknapp
Jag noterar att ni inte har skrivit i separata delar "låsknapp" (tastaturlås ),
kan jag skriva in det i listan, eller får man inte ändra i listan? (Jeg noterer
at I ikke har skrevet ”låseknap” på som separat del, må jeg skrive det på
listen, eller må man ikke ændre listen)
Svar 6:

I forhold til svaret på spørgsmål 6 henvises der til udbudsbetingelser pkt.
1.19.1, hvor der står følgende:
”I kontraktbilag 2 er det oplistet, hvad der ønskes pris på. Denne skal dog
alene betragtes som vejledende, idet tilbudsgiver har adgang til at tilrette
tilbudslisten i forhold til det konkrete tilbud.”
Der kan være stor forskel på fikseringssystemernes funktioner og
udformning og der kan være sket nyudviklinger indenfor
fikseringssystemer som Region Midtjylland ikke har kendskab til, derfor
skal listen i Kontraktbilag 2 ”Tilbudsliste” kun betragtes som værende
vejledende. Er der løsdele i fikseringssystemet som ikke er nævnt på
listen må de altså gerne tilføjes.
Da Region Midtjylland ikke kender det fikseringssystem som tilbudsgiver
har udviklet kan vi ikke med sikkerhed sige, at vores formuleringer
stemmer overens med tilbudsgivers. Hvis der er tvivl opfordrer Region
Midtjylland til at tilbudsgiver bruger sine egne betegnelser.

