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Berigtigelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Tjenesteydelser
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik, Olof Palmes Alle 15
Århus
8200
DANMARK
Kontaktperson: Janni Nielsen
Telefon: +45 78414519
E-mail: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Scale-up Denmark
Sagsnr.: 1-30-76-29-14

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
79400000

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Scale-up Denmark etableres af de fem regioner som et fælles program for perioden 2016-2019. Udbuddet
vedrører Ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren
skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med
Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for
erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og
økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og
videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2016
VI.6)

Oprindelig bekendtgørelsesreference
Oprindelig bekendtgørelse sendt via eNotices:
TED eSender-login: ENOTICES

Dokumentreference: 2016-049177
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 077-135266
Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse: 15/04/2016
Del VII: Ændringer
VII.1)
Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.1)

Årsag til ændring
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed

VII.1.2)

Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 01/06/2016
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/06/2016
Tidspunkt: 12:00

VII.2)

Yderligere supplerende oplysninger:
Det bemærkes at der er uploaded et nyt bilag 4 på www.udbud.rm.dk, hvor der er tilføjet nogle oplysninger og
krav i forbindelse med prisafgivelsen.
De dokumenter, der er placeret under yderligere dokumenter har nu fået bilags nr. - henholdsvis bilag 3, 4, 5 og
6.
Endvidere bemærkes, at økonomien for de enkelte delaftaler ikke er fast eller endelig, så de tal der er angivet
i den oprindelige bekendtgørelse på ca 12 mio. kr. (og ikke EUR, som angivet i en af delaftalerne) er en
umiddelbar vurdering, men den konkrete udførelse af kontrakterne kan medføre en anden fordeling.

