LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

DA
ORIG
F02
R2.0.9.S01
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

MTASKS
2016-141175
9.2.1
ENOTICES
EU
/
helle.slotsdal@stab.rm.dk
YES
YES

1/4

Udbudsbekendtgørelse
Varer
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
Aarhus N.
8200
Danmark
Kontaktperson: Helle Slotsdal
Telefon: +45 78410003
E-mail: im.projektsektionen@stab.rm.dk
Fax: +45 78410003
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.rm.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab)
Sagsnr.: 1-23-4-72-20-16

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
38000000

II.1.3)

Kontrakttype
Varer

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer

II.1.5)

Anslået samlet værdi

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2)

Beskrivelse
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II.2.1)

Betegnelse:

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Hospitalsenheden Midt

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer

II.2.5)

Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6)

Anslået værdi

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 132
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage

II.2.10)

Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11)

Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Udstyrsoptioner jf. kontraktbilag 3 3.1. Tilbudskonfiguration
Uddannelsesoptioner
Serviceoptioner
Reservedelsoptioner
Leveranceoptioner jf. kontraktbilag 3 3.1. Tilbudskonfiguration
Option på demontering, bortskaffelse og tilbagekøb af eksisterende udstyr

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14)

Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)

Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter

III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
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Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)

Proceduretype
Udbud med forhandling

IV.1.3)

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.4)

Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.5)

Oplysninger om forhandling

IV.1.6)

Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8)

Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.1)

Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/12/2016

IV.2.4)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/07/2017

IV.2.7)

Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)

Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Udbudsmaterialet er tilgængeligt fra www.udbud.rm.dk. Al kommunikation herunder spørgsmål til selve
udbuddet skal foregå pr. mail til : im.projektsektionen@stab.rm.dk .
Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne.
Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3)

Klageprocedure
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Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet
prækvalificeret.
Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren
har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en
kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud)
skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens
underretning om tildelingsbeslutningen.
Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag
til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Internetadresse:http://KFST.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2016

