Spørgsmål / svar vedr.
EU-udbud 2010/S 185-282532
pr. 2. november 2010:

Lukket veneblodprøvetagningssystem
til Region Midtjylland

Spørgsmål 1

Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 – 2.2/2.3
• Findes specifikke ønsker til de 2 rørtyper? Disse rørtyper beskrives jo
i kontraktbilag 2.

Svar 1

•

Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 - Kontraktbilag 1 - 2.2
• Vi finder ikke i litteraturen analyser der ikke kan udføres ligeværdigt
på EDTA K2/EDTA K3. Hvad er årsagen til at der spørges specifikt til
K2?

Svar 2

•

Ang. specifikke ønsker er svaret nej.

Spørgsmål 3

Det har betydning for sporbarhed af referenceområder og
kalibrator indenfor hæmatologien.
Spørgsmål 3 - Kontraktbilag 1 – 2.4
• ISO 15189 kan tolkes individuelt af laboratorierne. Hvilke specifikke
krav i henhold til udførelse af sænkningsanalysen har laboratorierne
valgt at indskrive i eksisterende procedurer.

Svar 3

•

Spørgsmål 4

Spørgsmål 4 - Kontraktbilag 1 – 2.7
– Angiv muligheden for levering af serumrør i glas og plasmaglas
– hvad menes hermed?

Kan ikke besvares.

Svar 4

•

Spørgsmål 5

Spørgsmål 5 - Kontraktbilag 1 - 4.2
• Menes analyseliste bilag 4? (og ikke 7 som nævnt – bilag 7 er
kvittering for modtagelse)
• Det er os bekendt at ikke alle følger de generelle vejledninger fra Tietz
Clinical Guide to Laboratory Test, hvorfor et kvalificeret bud på
holdbarhed fordrer at det oplyses hvilken type rør der i dag anvendes
til de i bilag 4 nævnte analyser?
• Skal analyseliste bilag 4 modificeres og anvendes til at påtegne de
ønskede informationer, eller kan en separat analyseliste med langt
bredere menu anvendes?

Svar 5

•

Spørgsmål 6

Spørgsmål 6 - Kontraktbilag 1-4.5
• Hvad skal den ønskede information anvendes til?
• - Vil det blive anset for ukonditionsmæssigt såfremt dette spørgsmål
ikke besvares, idet det hidrører confidentielle produktionsrecepter.
• Informationen skal anvendes til at vurdere om rørtypen findes
egnet til analyse af lægemidler eller andre analytter på
Massespektrometri.
• Ja, vi har stillet spørgsmålet fordi det har betydning for
udvikling af metoder, derfor vil svaret på spørgsmålet være ja.
Spørgsmål 7 – Udbudsmateriale - Disposition for tilbud-2.5
• Fortegnelse over fremsendte vareprøver anføres i udbudsbilag 7 – side
16. Udbudsbilag 7 er kvittering for modtagelsen.

Svar 6

Spørgsmål 7

Svar 7
Spørgsmål 8
Svar 8

Vi har brug for at kunne få leveret alle rørtyper som glasrør.
Glasrør betragtes ofte som referencerørtype i
valideringsøjemed.

Ja, der menes bilag 4 – analyseliste

•

Det er en fejl – pkt. 2.5 vareprøver skulle have været slettet,
da det er udgået
Spørgsmål 8
• Hvor mange vareprøver af hver artikel skal fremsendes?
•
•

Der afholdes en tilbudspræsentation, hvor tilbudsgiverne
forventes at medbringe relevante vareprøver.
Skulle der herudover opstå behov for vareprøver, forbeholder
vi os ret til at rekvirere sådanne hos tilbudsgiverne.

Spørgsmål 9

Spørgsmål 9 – Udbudsmateriale -1.20 Tildelingskriterium med
underkriterier
• Vægtning delaftale 2: Ergonomi og sikkerhed– 40 %. Da ergonomi og
sikkerhed vægtes relativt højt ønskes da kun tilbud på præmonterede
prøvetagnings sæt, eller ønskes også mulighed for selv at ”samle”?

Svar 9

•

Spørgsmål 10

Spørgsmål 10
• På forespørgsel gør Juridisk afdeling i Dansk Erhverv opmærksom på,
at udbyder bør tage hensyn til, at eksisterende leverandører der på
nuværende tidspunkt allerede har afskrevet udstyr af ønsket karakter
opstillet kan tilbyde lavere priser på de ønskede emner. Efter hvilken
model beregnes dette mellem modtagne tilbud?

Begge dele kan skrives i kontraktbilag 2
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Svar 10

•
•

Der er ikke i udbudsmaterialet stillet krav om, at det udstyr,
der skal stilles til rådighed skal være fabriksnyt.
Underkriteriet økonomi vil – som det fremgår af
udbudsbetingelserne pkt. 1.14 og pkt. 1.20.1 – blive vægtet på
baggrund af de tilbudte priser i Tilbudslisten (Kontraktbilag 2).

Spørgsmål 11

Spørgsmål 11 - Bilag 6
• Hvor mange sænkningssystemer i Regionen er opkoblet i dag?

Svar 11

•

Spørgsmål 12

Spørgsmål 12 - Bilag 6
• Hvor mange sænkningsudstyr forventes at skulle nyopkobles ved
eventuelt skift af udstyr/leverandør?

Svar 12

•

Spørgsmål 13

Spørgsmål 13 - Kontraktbilag 2
• Pos 2 - Forventer laboratorierne en 100% konvertering til den
internationale standard 3,2 % citrat på sigt?

Svar 13

•

I dag har i alt 5 hospitaler opkoblet – Randers, Silkeborg,
Skejby, Psyk., Risskov og Århus Sygehus (Århus har både på
NBG og THG).

I fremtiden vil de nævnte i sp. 11 stadig have opkobling.
Derudover påtænker yderligere 3 hospitaler at blive opkoblet –
Grenå, Viborg og Horsens. Herning og Holstebro er endnu
usikker på om de vil opkobles.

Spørgsmål 14

På sigt forventer vi, at rutineanalyserne konventeres til 3,2 %
citrat
Spørgsmål 14 - Kontraktbilag 2
• Pos 14-15-16-17-18 – Kan der her tilbydes modsvarende rør med
samme funktionalitet om end additivet kan variere?

Svar 14

•

Spørgsmål 15

Spørgsmål 15 - Kontraktbilag 1
• Pkt 2.2 og pkt 2.3: står der " beskriv hvilke størrelser/ml rør
forefindes i". Mit spørgsmål er, Ønskes der rør med transparent eller
papiretikette?

Svar 15

•

Spørgsmål 16

Spørgsmål 16 - Kontraktbilag 1 – 4.2 (hvor det antages at der
henvises til bilag 4 som hedder analyseoversigt)
• For at kunne give et så præcist svar som muligt har vi behov for at
vide hvilke testkit der anvendes til de anførte analyser, og hvilket
instrument de analyseres på ?

Svar 16

•

Spørgsmål 17

Spørgsmål 17 1.7 i Udbudsmaterialet –
• Fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet er kun til den 13/10.
Normalt siger udbudsreglerne 6 dage før tilbudsfrist? Vi forstår at
nogle spørgsmål, beroende på karakter, kan blive besvaret frem til
1/11. Kan I ændre i underlaget således at alle spørgsmål vil blive

Alternative rørtyper kan skrives i kontraktbilag 2

Både transparent og papiretikette kan anvendes.

(Se vedhæftet fil)
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besvaret frem til den 1/11?
Svar 17

Spørgsmål 18

•

Udbudsreglerne siger, at svar på indkomne spørgsmål skal
offentliggøres senest 6 dage før tilbudsfrist.
• De i udbudsmaterialet angivne frister for at stille spørgsmål
bibeholdes.
Spørgsmål 18 – 2.1 i Udbudsmaterialet
• Mangler udbudsbilag 8?

Svar 18

•

Spørgsmål 19

Spørgsmål 19 - 2.5 i Udbudsmaterialet
• ”Fortegnelse over fremsendte vareprøver anføres i Bilag 7”. Bilag 7 er
kvittering for aflevering. Er det mon den manglende udbudsbilag 8 der
her tænkes på?

Svar 19

•

•

Nej, det er en fejl - der er kun 7 udbudsbilag.

Når der kun er udbudsbilag 1-7, skyldes det, at bilaget til
registrering af fremsendte vareprøver er udgået, idet der
afholdes en tilbudspræsentation, hvor tilbudsgiverne forventes
at medbringe relevante vareprøver.
Skulle der herudover opstå behov for vareprøver, forbeholder
vi os ret til at rekvirere sådanne hos tilbudsgiverne.

Spørgsmål 20

Spørgsmål 20
• Hvor mange vareprøver ønskes og hvilke produkter? Hvornår skal
disse indsendes?

Svar 20

•

Spørgsmål 21

Spørgsmål 21 - 2.1 og 7.1 i Kontraktbilag 1
• I Kontraktbilag 1, punkt 2.1 og 7.1 står at ”…kontraktbilag 2 skal
udfyldes med hele sortimentet…” . I Udbudsmaterialet punkt 1.18 står
”Der tages forbehold for at et enkelt/enkelte produkter kan undtages
fra aftalen hvis sortimentet hos den valgte leverandør ikke dækker
ordregivers behov 100%.” Gælder forbeholdet i udbudsmaterialet
1.18?
•
• Ja, forbeholdet i udbudsmaterialets pkt. 1.18 gælder.

Svar 21

Se svaret på foregående spørgsmål (spørgsmål 19).

Spørgsmål 22

Spørgsmål 22 - Kontraktbilag 2, Pos. 6
• Skal det være glas eller plastrør? Os bekendt findes der ikke serumplastrør uden koagulationsaktivator.

Svar 22

•

Spørgsmål 23

Spørgsmål 23 – Kontraktbilag 1, 6.2
• Dette A-krav er vel ikke aktuelt for Kanyler, sommerfugle, holdere og
adapter. Er kravet ikke kun for forsendelse af biologisk material?

Svar 23

•

Spørgsmål 24

Spørgsmål 24 – Kontraktbilag 1, 8.5
• Hvilken type dokumentation ønskes?

Svar 24

•

Spørgsmål 25

Begge dele kan skrives i kontraktbilag 2

Ja - det er en fejl

Dokumentation for hvordan tilbudsgiver sikre en optimal
skarphed
Spørgsmål 25 – Kontraktsudkast4.4
• Kan teksten ”Leverandøren er desuden forpligtet til uopfordret en
4

gang årligt at fremsende oversigt over antal reklamationer og evt.
recalls…” ændres til ”Leverandøren er desuden forpligtet til at på
anmodning…”
Svar 25

•

Nej, indtil videre ønskes en årlig oversigt over reklamationer
m.v.
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