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21/2019 

 

Landspítali óskar eftir upplýsingum um verð og gæði á: 

Ómtæki og ómhausum fyrir æðaþræðingu 

Upplýsingum um gæði, notkunar- og tæknieiginleika, afhendingartíma ásamt verði skal 
skilað á póstfangið verdfyrirspurnir@landspitali.is eigi síðar en 7. október 2019.  

 

Fyrirspurnir skulu sendast á póstfangið verdfyrirspurnir@landspitali.is eigi síðar en 27. 
september og þeim verður svarað á vef LSH eigi síðar en 2. október 2019. 

Verð skal sett fram í íslenskum krónum. Ef miðað er við erlendan gjaldmiðil þá skal miða 
við Evru €.138,71.  

Samið verður við einn (1) bjóðanda um viðskipti þessi um kaup á einu (1) ómtæki og a.m.k. 
tveimur (2) ómhausum. 

Óskað er eftir upplýsingum um ómtæki og ómhausa sem notað verður á æðaþræðingu í 
Fossvogi. Ómtækið er notað á hverjum degi og einna helst notað í ástungur. Um er að ræða 
endurnýjun á tæki.  

 
Almennar kröfur til vöru og þjónustu: 

• Allar boðnar vörur skulu uppfylla allar reglugerðir og alþjóðlega staðla sem gilda á 
evrópska efnahagssvæðinu um viðkomandi vörur, svo sem EN ISO 13485:2012, 
GMP, ISO 9000 eða 9002, CE staðla og aðra Evrópustaðla fyrir lækningatæki eins 
og EN-60601-01, CENELEC HD 472 S1. Seljendur skulu sýna fram á þessa staðla 
og reglugerðir. 

• Umbeðin tæki skulu vera með a.m.k. tveggja (2) ára ábyrgðartíma. 

• Óskað er eftir ítarlegum tækniupplýsingum um umbeðnar vörur, ásamt verði. 

• Framleiðsla á vörum skal vera gæðavottuð og skulu seljendur sýna fram á það. 

• Við afhendingu skulu vörurnar vera í óopnuðum og óskemmdum pakkningum. 

• Seljandi skal hafa á sínum vegum aðila með faglega þekkingu um viðkomandi vöru 
sem skal geta leiðbeint notendum um notkun og upplýst um helstu nýjungar á þessu 
sviði. 

 

Vörulýsing: 

Eftirtaldar kröfur eru gerðar til ómtækis: 

• Tækið skal vera hreyfanlegt.  

• Tækið skal hafa Doppler. 

• Tækið skal hafa Pulsed wave doppler. 

• Tækið skal hafa útbúnað fyrir ástungur (needle tracking). 
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• Tækið skal hafa festingar fyrir nálahaldara. 

• Tækið skal hafa 21“ skjá eða stærri.  

• Tækið skal hafa mismunandi algortihma til að fá fram nálina við ástungu. 

• Tækið skal hafa mismunandi stillingar eftir því hvaða líkamshluti er ómaður. 

• Allar nauðsynlegar tengingar við PACS kerfi Landspítala skulu vera innifaldar 
(DICOM worklist, DICOM send, DICOM receive o.s.frv) 

• Kennsla sérfræðings á tækið fyrir notendur skal vera innifalið 
 

Eftirtaldar kröfur eru gerðar til ómhausa: 

• Einn curved 6MHZ ómhaus skal vera innifalinn. 

• Einn flatur ómhaus með há tíðni(e. high frequency) skal vera innifalinn. 

• Kennsla sérfræðings á notkun ómhausa fyrir notendur skal vera innifalið. 

 

Afhendingartími: 

Afhenda skal tæki og annan búnað innan 6 vikna frá pöntun. Ef við afhendingu kemur í ljós 
að sending eða hluti sendingar er verulega gölluð, þá á kaupandi rétt á að vísa hinni gölluðu 
vöru frá og ber honum þá að greina seljanda vörunnar skriflega frá ástæðu frávísunar. Litið 
er svo á að þær sendingar sem vísað er frá hafi ekki verið afhentar. 

Ef upp koma vandkvæði eða seinkun í sambandi við afhendingu ber seljanda strax að 
tilkynna kaupanda um væntanlegan komutíma vörunnar og tilgreina ástæður fyrir 
seinkun/vandkvæðum. Þurfi kaupandi vegna vanefnda á afhendingu að kaupa 
sambærilega vöru af öðrum aðila ber seljandi þann viðbótarkostnað sem af því hlýst.  

Innifalið í verði er afhending frá lager seljanda á notkunarstað, uppsetning og kennsla. 

 

Greiðslur: 

Seljandi skal gera kaupanda reikning við afhendingu miðað við miðgengi EUR hjá 
Seðlabanka Íslands í mánuðinum fyrir afhendingu tækisins. Reikningur skal merktur 
samningsnúmeri. Á reikningi skal jafnframt koma fram greiðslustaður, þ.e.a.s. nafn banka, 
númer útibús og reikningsnúmer og annað sem þarf til að greiðsla geti átt sér stað. 
Reikningurinn skal innihalda samningsverð þannig að hann sýni endanlegt verð samkvæmt 
samningi. Að öðru leyti á reikningur að vera í samræmi við gildandi lög hverju sinni.  

Gjalddagi og eindagi reiknings er 30 dögum eftir samþykkta viðtökuprófun fyrir 70% 
reikningsupphæðarinnar og 30% reikingsupphæðarinnar er greidd 30 dögum eftir 
samþykkta lokaprófun. Samþykktir reikningar verða greiddir af kaupanda í gegnum 
bankalínu. Sé reikningur ekki samþykktur skal kaupandi upplýsa seljanda um ástæður 
höfnunar.  

Reikningar skulu sendir á rafrænu formi til LSH. Í því felst að reikningar berist á rafrænu 
formi samkvæmt gildri tækniforskrift TS136 um rafrænan reikning, TS137 um rafrænan 
kreditreikning og TS 138 um rafrænar pantanir sem gefnir eru út af Staðlaráði Íslands.  

Nánari útfærsla skal fara fram milli kaupanda og seljanda. 

 

Verðbreytingar: 

Á ekki við.  
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Afhending og frágangur upplýsinga: 

Upplýsingablöð fylgja þessari verðfyrirspurn og skulu upplýsingagjafar fylla inn umbeðnar 
upplýsingar á því formi (Excel). Ítarupplýsingar vöru skulu fylgja með á rafrænu formi. 
Upplýsingum skal skilað á netfangið: verdfyrirspurnir@landspitali.is 

 


