
Spørgsmål og svar til udbud Inkontinensvørur v.m. 

 

1.  Vedr. angivelse af absorptionshastighed. Der findes desværre ingen international 

standard eller almindelig godkendt metode for måling af absorptionshastighed, hvorfor 

tal for dette ikke kan sammenlignes producenter imellem.  Vi anmoder derfor om at 

angivelse af absorptionshastig udgår, og at udbyder i stedet beder om en beskrivelse af 

hvordan absorptionshastighed sikkerstilles i produkterne. 

Sugehastigheden er et underpunkt / uddybende punkt til punkt 2 i vægtningen 

Produktsortiment, -kvalitet og –effektivitet: 
Sortimentsbredde, kvalitet og effektivitet skal sikre brugeren størst mulig sikkerhed og 
komfort ved anvendelse. Derudover skal kvaliteten og effektiviteten tage ergonomiske 
hensyn til plejepersonalet ved hjulpne skift, og der lægges vægt på miljøvenlige produkter. 

I og med at der er tale om et underpunkt, er der ikke sat direkte krav til hastigheden, men 

der vil i vægtningen og en eventuel afprøvning vurderes, om sugehastigheden er 

tilfredsstillende for borgeren og medvirkende til undgåelse af lækage.  Der er således ikke 

sat direkte krav i udbudsmaterialet til angivelse af tal for hastigheden. 

 

2. Af hensyn til intern planlægning vil vi gerne høre hvornår ordregiver forventer at 

gennemføre en evt. afprøvning? 

Ca. medio december 2015 vil vi kontakte tilbudgivere med hensyn til sammen at planlægge 

og koordinere en eventuel afprøvning så tidligt som muligt i januar 2016.   

 

3. Hvordan ønsker ordregiver de ønskede priser leveret? Skal tilbudsgiver 

sammensætte egen prisliste eller har ordregiver en tilbudsliste template I ønsker at vi 

udfylder? 

Vi ønsker, at der udarbejdes en prisliste til LS i samme rækkefølge som bilag 1a, og at der til 

Kommunufelagið og AV udarbejdes én prisliste i samme rækkefølge som bilag 1b.  Der er 

ikke specielle krav til formatet eller templaten af prislisten. 

 

  



4. Vedrørende indleveringsfristen: Da ordregiver ønsker levering af fysiske tilbud skal 
tilbudsgiver afsætte 1,5-2 uger til transport af tilbuddet til Færøerne. Det forkorter 
tilbudsgivers tid til at producere et tilbud betydeligt. Vil ordregiver overveje at forlænge 
tilbudsfristen med 2 uger ? 
 

Forsendelse med post / fly til Færøerne tager 1-2 arbejdsdage.  Dermed er der meget 

begrænset reducering i tilbudsgivers produktionstid.   

Institutionerne er enige om at acceptere en postkvittering for indlevering af 

tilbudsmateriale dateret senest 3. december 2015 med tredjeparts underskrift for 

modtagelse af forsendelse.  Det skal tydeligt fremgå, at forsendelsen er beregnet til flypost.  

Kvitteringen kan mailes til lsanymi@ls.fo inden fristen i udbudsmaterialet, og tilbuddet 

accepteres så som indleveret til tiden. 

 

5. Levering af tilbuddet: Ordregiver ønsker levering af 2 fysiske eksemplarer af tilbuddet 
på tre adresser. Ønsker ordregiver 2 fysiske eksemplarer leveret på hver af de tre adresser 
altså 6 eksemplarer i alt? (se nedenstående udklip fra udbudsmaterialet) 

Det er korrekt forstået, at der leveres 2 fysiske eksemplarer på hver af de tre adresser.   

 

6. Færøsk tekst 

For en god ordens skyld skal vi oplyse, at der er kommet et ønske om, at udbudsgivere 
oversætter den færøske del af udbudsmaterialet til dansk.  Udbudsgivere har afvist med 
reference til gældende praksis, at alt offentligt udbudsmateriale på Færøerne i princippet 
skal være på færøsk, men at udbudsgivere med hensyn til tid og omkostninger ikke har 
oversat alt materialet til færøsk. 
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