LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:
CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

DA
ORIG
F01
R2.0.9.S01.I01
ENOTICES
ttb
2016-011590
9.1.1
ENOTICES
EU
/
tortra@rm.dk
YES
YES

Forhåndsmeddelelse
Denne bekendtgørelse er kun vejledende
Varer
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland, Indkøb og Medicoteknik
Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15
Århus
8200
DANMARK
Kontaktperson: Torben Trangbæk
Telefon: +45 78414508
E-mail: Torben.Trangbaek@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.udbud.rm.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på 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:
Høring Hardware til lokalebookning

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
30213200

II.1.3)

Kontrakttype
Varer

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Høring om indkøb af hardware til lokalebookning.
Lokalebookingssystem
I dag har Region Midt et lokalebookingssystem, Pronestor, som muliggør booking af lokaler via Outlook og
webbrowser både på tablets og mobiltelefoner. Yderligere kan systemet giver et samlet overblik over bookede
lokaler inden et givent område (fx på en storskærm). Til alle bookinger kan desuden tilknyttes forplejning og
ressourcer.
Hardware

Til ovenstående bookingsystem, Pronestor, har Region behov for et digital skilt/tablet, som giver mulighed for
direkte booking af den et pågældende eller nærliggende lokale. Det er påtænkt at løsningen skal hænge ud
foran udvalgte møderum og konferencerum. Der er behov for, at skiltet skal kunne indpakkes/rammes ind,
således at det både er sikret mod tyveri, men også designmæssigt matcher både den statiske og digitale
skiltning på resten af DNU.
Yderligere beskrivelse kan hentes på www.udbud.rm.dk
II.1.5)

Anslået samlet værdi

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Høring i forbindelse med kommende udbud på hardware til lokalebookning.
Lokalebookingssystem
I dag har Region Midt et lokalebookingssystem, Pronestor, som muliggør booking af lokaler via Outlook og
webbrowser både på tablets og mobiltelefoner. Yderligere kan systemet giver et samlet overblik over bookede
lokaler inden et givent område (fx på en storskærm). Til alle bookinger kan desuden tilknyttes forplejning og
ressourcer.
Hardware
Til ovenstående bookingsystem, Pronestor, har Region behov for et digital skilt/tablet, som giver mulighed for
direkte booking af den et pågældende eller nærliggende lokale. Det er påtænkt at løsningen skal hænge ud
foran udvalgte møderum og konferencerum. Der er behov for, at skiltet skal kunne indpakkes/rammes ind,
således at det både er sikret mod tyveri, men også designmæssigt matcher både den statiske og digitale
skiltning på resten af DNU.

II.2.14)

Yderligere oplysninger

II.3)

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/05/2016

Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.8)

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

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)
Yderligere oplysninger:
I forbindelse med opstart af udbud på Hardware til lokalebookning, indbydes til høring blandt potentielle bydere.
Henvendelse og tilmelding bedes ske til torben.trangbaek@stab.rm.dk. Der kan bookes møder på følgende
tidspunkter 29. februar 2016 kl. 9.30, 10.10, 11.20, 13.00,14.10
1. marts 2016 kl. 9.00, 10.10, 11.20, 13.00, som afholdes i Århus N.
Tilmelding foregår efter princippet "først til mølle" og oplys venligst kontaktperson, mail og telefonnr., antal
deltagere. Bekræftelse på deltagelse følger.
VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

27/01/2016

