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Avtalsöversikt
Avtalsnamn:

Intervention TAVI

Avtalstyp:

Ramavtal

Ref nr:

VF2019-0002

Startdatum:

2020-03-01

Slutdatum:

2022-02-28

Förlängning:

2 st förlängningar á 1 år

Antagna leverantörer:

Abbott Medical Sweden AB
Boston Scientific Nordic AB
Edward Lifescience Nordic AB
Medtronic AB

Ansvarig Kategoriledare:

Öyvind Bjerke

Tel: 018-611 66 97
Mail: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Antagna TAVI system
Leverantör

System

Pris

Boston Scientific Nordic AB

ACURATE NEO

129 000 kr

Abbott Medical Sweden AB

PORTICO

135 000 kr

Medtronic AB

EvoluteR

142 000 kr

Medtronic AB

EvolutePRO

147 000 kr

Edward Lifescience Nordic AB

SAPIEN 3

174 000 kr

Utbildning
1.10 Utbildning

Säljaren åtager sig att om så erfordras kostnadsfritt informera/utbilda berörd personal i handhavande
och skötsel av rubricerade produkter i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande teknik, funktion
och ekonomi i användandet av upphandlade produkter. Utbildningen ska till exempel omfatta träning
av berörda sjuksköterskor avseende montering av klaffen.
Utbildning/information sker efter planering och överenskommelse mellan parterna. Samtliga
utbildningsinsatser ska hållas hos beställaren om inget annat överenskommits mellan parterna.
Utbildning/information sker av representant med relevant utbildning.

Support
Produktspecialist ska finnas tillgänglig för kostnadsfri svensk eller engelsk telefonsupport under kontorstid
kl 8-17.
Vid behov ska proctor på plats kunna tillhandahållas kostnadsfritt.
Leverantören ska vid behov erbjuda kostnadsfri support på plats avseende produkten för såväl läkare
som sjuksköterskor i samband med planerade ingrepp.

Konsignationslager
Leverantören ska erbjuda konsignationslager för upphandlade produkter utan kostnad.

Konsignationslagrets volym sker i samråd med köparen.
Köparen ska ha rätt att öppna en förpackning för att avropa enskilda artiklar enligt prislista. Leverantören
fyller på denna förpackning eller byter ut den mot komplett förpackning inom stipulerad leveranstid.
Tillåter inte leverantören detta ska leverantören hålla 2 styck av samtliga artiklar i konsignationslagret.

Förändringar rörande avtalat produktsortiment
2.8 Förändringar rörande avtalat produktsortiment
Förändringar som önskas av avtalsleverantören ska skriftligen meddelas Varuförsörjningen och hanteras enligt
Varuförsörjningens rutin. Inga förändringar kan ske utan skriftligt godkännande av Varuförsörjningen. Vid behov ska
förändringen även godkännas av slutkund med avseende på kvalitet och funktion.

Förändringarna ska uppfylla gällande avtalsvillkor och de krav som ställdes vid upphandlingen.
Förändringar får inte medföra kostnadsökningar relativt avtalspris för varken Varuförsörjningen eller avropare.
2.8.1 Ersättningsprodukt
Förändring som ger upphov till ersättningsprodukt bör meddelas till Varuförsörjningen minst 4 veckor innan den önskas
träda i kraft.
2.8.1.1 Tillfällig
En tillfällig ersättningsprodukt kan exempelvis bli aktuell vid leveransstörningar och restnoteringar. Avtalsleverantören ska
kunna tillhandahålla likvärdig eller bättre ersättningsprodukt. Om avtalsleverantören inte kan erbjuda en sådan inom sitt
eget sortiment ska en tillfällig ersättningsprodukt från tredjepart erbjudas. Avtalsleverantören står för alla eventuella
merkostnader för anskaffning och leveranser av ersättningsprodukter i erforderligt antal.
Underlåter avtalsleverantören att leverera ersättningsprodukt, kan Varuförsörjningen anskaffa ersättningsprodukt i
erforderligt antal och debitera avtalsleverantören för merkostnaderna.
Priset som avroparen debiteras för en tillfällig ersättningsprodukt ska vara detsamma som avtalspris.

Förändringar rörande avtalat produktsortiment
2.8.1.2 Permanent
En permanent ersättningsprodukt kan exempelvis bli aktuell vid byte av underleverantör.
2.8.2 Uppgradering av produkt
Förändring som ger upphov till uppgraderad produkt ska meddelas till Varuförsörjningen minst 8 veckor innan den
önskas träda i kraft.
2.8.2.1 Förbättrad funktion
En förbättrad funktion kan exempelvis bli aktuell om avtalsleverantören uppgraderar design, material eller konstruktion
hos avtalad produkt.

Om den uppgraderade produkten har en väsentligt förbättrad funktion för slutkund kan leverantören erbjudas möjlighet
att justera priset i motsvarande grad. Varuförsörjningen har rätt att fortsätta köpa avtalad produkt till avtalad kvalitet
och pris om överenskommelse om nytt pris ej kan nås.
2.8.2.2 Förändring som inte rör produktens funktion
En förändring som inte rör produktens funktion kan exempelvis bli aktuell om avtalsleverantören ändrar
förpackningsstorlek på avtalad produkt.
2.8.3 Kompletterande produkt
En kompletterande produkt kan bli aktuell om avropare efterfrågar en breddning av avtalad produktserie, som
exempelvis ytterligare storlek, smak eller färg.

Prisjusteringsvillkor
2.12 Prisjusteringsvillkor

Prisjustering får ske med angivet antal månaders intervall: 6 månader (med undantag av avtalets första12 månader).
Prisjustering fordrar att en prisförändring relativt avtalspris har skett med +/- procent: 4
Eventuell prisökning ska bero på faktisk kostnadsökning, vilken inte får vara orsakad av avtalsleverantören. Denna
faktiska kostnadsökning ska vara väl dokumenterad med underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare eller
motsvarande samt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på t ex råvaror, material, arbetskostnader
och transporter.
Avtalsleverantören äger ej rätt att ändra priser utan skriftligt godkännande från Varuförsörjningen.

Kontaktuppgifter leverantör
Abbott Medical Sweden AB
Avtalsnr:
VF2019-0002-01

Boston Scientific Nordic AB
Avtalsnr:
VF2019-0002-02

Telefon:

08-474 41 83

Telefon:

020-65 25 30

Telefontid:

Vardagar kl 09:00 - 16:00

Telefontid:

Vardagar kl 08:00 - 16:30

Mail:

kundservice@abbott.com

Mail:

CustomerService.Nordic@bsci.com

Kontaktperson:

Anders Berg
+46 (0)7 052 90 90 (tel)
anders.berg1@abbott.com

Kontaktperson:

Anna von Elern
+46 42 25 69 30 (tel)
TenderNordic@bsci.com

Edwards Lifesciences Nordic AB
Avtalsnr:
VF2019-0002-03

Medtronic AB
Avtalsnr:

VF2019-0002-04

Telefon:

040-20 48 50

Telefon:

08-568 585 10

Telefontid:

Vardagar kl 08:00 – 16:00

Telefontid:

Vardagar kl 08:00 – 17:00

Mail:

edwards_nordic@edwards.com

Mail:

swedenssc@medtronic.com

Kontaktperson:

Anesa Novljakovic
+46 (0)40 20 48 50 (tel)
bids_tender_nordic@edwards.com

Kontaktperson:

Nicklas Edén
+46 (0)730734685 (tel)
nicklas.eden@medtronic.com

