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Udbudsbekendtgørelse
Tjenesteydelser
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
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
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://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:
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.
II.1.5)

Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende
delkontrakter eller grupper af delkontrakter:
Der kan kun bydes på delaftale 1, når der samtidig bydes på en af de andre delaftaler. Så der skal som
minimum bydes på 2 delaftaler, en af delaftalerne nr. 2-12 samt delaftale 1. Se udbudsbetingelserne på
www.udbud.rm.dk for nærmere information

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Fællesfunktioner
Delkontraktnr.: 1

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79400000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36

Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.
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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Endvidere finansieret af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Det maritime område
Delkontraktnr.: 2

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Smart Industri
Delkontraktnr.: 3

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:

kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.
II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Cleantech
Delkontraktnr.: 4

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.
II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Fødevarer
Delkontraktnr.: 5

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.

De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.
II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Energieffektive teknologier
Delkontraktnr.: 6

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:

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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.
II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 EUR

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Offshore Industri
Delkontraktnr.: 7

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

79000000
II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Sundheds- og velfærdsteknologi
Delkontraktnr.: 8

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

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

Projektets identifikation: RFD-16-0022
II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Oplevelsesøkonomi
Delkontraktnr.: 9

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.
II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Bioøkonomi og industriel symbiose
Delkontraktnr.: 10

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Life Science og bioteknologi
Delkontraktnr.: 11

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.
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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Informations- og kommunikationsteknologi
Delkontraktnr.: 12

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
79000000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
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 vækstog udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale.
De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte
regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.
Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de
identificerede 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.
Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af
virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller:
kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber,
skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi

Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

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:
Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i
kontrakten option på forlængelse.

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: RFD-16-0022

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Det finansieres også af RFS-16-0008

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
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter

III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.1)

Oplysninger om en bestemt profession

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:
Se nærmere vedlagte udkast til kontrakt på www.udbud.rm.dk

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)

Proceduretype
Offentligt udbud

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.1.6)

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: 01/06/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

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: 01/12/2016

IV.2.7)

Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2016
Tidspunkt: 12:01

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

Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på ordregivers hjemmeside for udbud www.udbud.rm.dk. Her opfordres
tilbudsgiver til at holde sig orienteret, for offentliggørelse af spørgsmål og svar og eventuelle rettelsesblade.

VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage 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.

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2016

