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Deltagere:
Udbudsansvarlig indkøber Hanne Arensbach, Indkøb & Medicoteknik – Region Midt
Udbudsassistent Jette Hvid Sørensen, Indkøb & Medicoteknik – Region Midt
Gitte Yding Andersen – Apodan
Jørn Harnfeldt – B. Braun
Christel Prein – Convatec
Kim Hjermitslev – Mediq Danmark
Ellis Bastian – Synmed
Mia Guldmann Mørk – Wellspect
Hanne gennemgik vedhæftede slides. Det blev pointeret at det er vigtigt at tilbudsgiverne læser
materialet grundigt igennem og bruger den tjekliste, der er tilføjet udbudsbetingelserne.
Der vil løbende blive uploadet svar på spørgsmålene (ca. 1-2 gange om ugen), afhængig af om der
er svar til spørgsmål. På spørgsmål-svar skemaet vil datoen for besvarelse være den dato, hvor
skemaet bliver uploadet. Har vi ikke mulighed for at svare lige nu og her vil der stå, at der afventes
svar.
Hvis der er bør-krav, der kun henvender sig til en bestemt leverandør, er det en god idé at gøre
opmærksom på det. Det kan dog være at lige nøjagtig den kvalitet hos den specifikke levandør er en
egenskab, man vægter skal være med på det produkt, man skal bruge fremadrettet, hvorfor det er
en del af evalueringen. Omvendt kan man også spørge ind til at få tilføjet nogle bør-krav, hvis man
finder det hensigtsmæssigt, at disse skal med.
Tilbudslisten blev gennemgået. Der hvor der er skraverede felter vil regionerne kun have en pris
uanset størrelse. Prisen indskrives i det vide felt over de skraverede felter ud for overskriften Pris for

delaftale xx. Det er frivilligt om man vil udfylde de to kolonner med link til datablad samt link til
billede. Det er blot en rar detalje at have på plads allerede ved tilbudsfrist, da det tager tid at få
implementeringsfasen i hus og dette arbejde påbegyndes allerede når stand still perioden starter, og
her er det ikke tilladt for regionerne at kontakte de vindende leverandører for at få de sidste detaljer
hjem.
Tidsplan for evalueringsrunden den 15., 16. og 17. januar vil blive sendt ud så snart alle tilbud er
gennemgået og evt. tilbudsgivere der er fundet ikke-konditionsmæssige er sorteret fra samt de
tilbud, hvor prisen er så høj, at selv en topkarakter ikke vil være nok. Alle får tidsplanen ud samt
evt. årsag til ikke at være med i det videre forløb. Der vil blive sendt besked ud senest uge 2 i
januar.
Alle rettelser på materialet vil blive skrevet med rød skrift og de slettede vil blive overstreget,
ligeledes med rødt, således at man nemt og hurtigt kan se hvor der er ændringer.
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