Koncernkontoret

Avdelningen för Koncerninköp

1 (7)

Introduktion
Region Skåne avser att upphandla återbrukade möbler/begagnade möbler och tillhörande
tjänster.
Syftet med RFI:n är att för att undersöka om marknaden uppfyller Region Skånes krav på möbler
som placeras i patientnära miljöer. Exempel på patientnära miljöer är vårdrum, väntrum och
patientmatsal. Syftet är även att undersöka vilka ska-krav som är rimliga att ställa i förhållande
till marknaden.
I Region Skånes lokaler där patienter och vårdpersonal vistas ställs mycket höga krav på
möblerna. Det är viktigt att smitta och resistenta bakterier kan hållas undan i största möjliga mån.
Möbler och dess klädsel ska därför klara daglig avtorkning med ytdesinfektion, isopranol och ha
en livslängd på minst fem (5) år. Det är viktigt att även återbrukade möbler som köps in och
rekonditionerats uppfyller samma krav för att kunna placeras i dessa känsliga miljöer. Vi ber er
därför besvara nedanstående frågeställningar för att kunna göra en bedömning vilka miljöer inom
Region Skåne som kan vara en del av kommande upphandling kopplat till återbrukade möbler.

Information från leverantör
Kontaktinformation
Formuläret är en ifyllnadsbar pdf och ska fyllas i via dator.
Företagsnamn
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Postnr och ort
Internetadress
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Kontaktperson, kommersiellt
Namn
Adress

2011-11-04

Koncerninköp – inköp och upphandling i Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö
Telefon (växel): 040-675 30 00 Fax: 040-611 02 06
Internet: www.skane.se/koncerninkop

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Adress
E-post
Telefon

Mobil

1

Produktinriktad information

1.1

Kan leverantören ytbehandla möbler med syrahärdande lack, vilka ska klara daglig
desinficering med cirka 70 % -ig etanol alternativt cirka 45 % -ig isopropanol?
Ytbehandling tillåts med följande klassificeringar H334, H400, H410, H411, H412 och
H413.

1.2

Kan ytbehandlingen med syrahärdande lack enligt ovan ske i leverantörens befintliga
lokaler?

1.3

Vad är ungefärlig kostnad att lackera om en fåtölj med syrahärdande lack i motsvarighet
till vattenbaserad lack?

1.4

Ser ni några möbler som ej lämpar sig att lackera om med syrahärdande lack?
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1.5

Kan leverantören klä om en möbel med vävplast som tål desinficering av samtliga
desinficeringsmedel listat nedan:
72% etanol
45% isopropanol (IPA)
2,5% väteperoxid
Vävplasten ska tåla desinficering utan eftertorkning med vatten

1.6

Kan omklädsel av en möbel i vävplast i ske i leverantörens befintliga lokaler?

1.7

Kan ni ge förslag på vävplaster (tillverkare) som finns i ert sortiment?

1.8

Ange en ungefärlig kostnad för arbete och material att klä om en fåtölj i vävplast istället
för i tyg?

1.9

Anser ni att det finns möbler som inte lämpar sig att klä om i vävplast? Om i så fall ange
varför.
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1.10

Vilken garanti lämnas på vävplast som tål daglig avtorkning med de desinficeringsmedel
som nämns i fråga 1.5?

1.11

Vilken garanti lämnas på rekonditionerade möbler?

1.12

Är det rimligt att ställa som ska-krav att möblerna ska uppfylla kraven för möbelfakta i
alla steg?

1.13

Är det rimligt att ställa ska-krav att möblerna ska vara avsedda för en offentlig miljö?

1.14

Hur garanterar ni att möblerna är stabila efter exempelvis omklädsel?

1.15

Kan Region Skåne sälja möbler till er? Hur ser i så fall er rutin ut för detta?

1.16

Har Ni möjlighet att spåra möbler? T ex vet ni var möbeln har använts tidigare? Har ni
detta dokumenterat på något sätt? Vet ni vem som är tillverkare och när möbeln
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tillverkades? Skulle ni kunna märka möbler med leveransdatum, ordernummer,
leverantörsnamn och garanti tid?

1.17

Är gardinsömnad något som ni erbjuder som tjänst?

1.18

Sker sömnaden i era befintliga lokaler?

1.19

Hur många gardintextil tillverkare har ni som kan leverera textilier med Trevira CS eller
likvärdig textilkvalitet?

2

Miljöhänsyn

2.1

Miljöstandard
Ange företagets förmåga att uppfylla någon miljöstandard och om ni är
tredjepartscertifierade.
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2.2

Vilka miljökrav ställer Ni på Era underleverantörer?

2.3

Har Ni möjlighet att hjälpa Region Skåne med att återvinna uttjänta möbler?

2.4

Använder Ni specificerade krav på Era transporter gällande miljö? Om Ja, vilka??

3

Ytterligare kommentarer

Komplettera gärna med sådant som ni bedömer kan vara viktigt i denna
informationsprocess.
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