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1

Indledning

1.1

Generelt

Prækvalifikationsbetingelser

Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Region Midtjyllands udbud af en rammeaftal
vedrørende indkøb af Insulinpumper, CGM og forbrugsvarer, jf. pkt.1.3, efter Udbudsloven1 i
henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.
Udbuddet gennemføres for Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og
Region Hovedstaden i regi af Regionernes Fælles Indkøb (herefter benævnt ”RFI”). Region
Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren.
Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket indebærer at alene prækvalificerede ansøgere kan afgive tilbud og deltage i forhandlingerne.
Nærværende prækvalifikationsbetingelser vedrører alene prækvalifikationsfasen. For så vidt
angår tilbudsfasen henvises til de offentliggjorte udbudsbetingelser.
1.2

Baggrund for udbuddet
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Insulinpumper, CGM og forbrugsvarer.

1.3

2

Opdeling af kontrakten
Delaftale

Område

1
2
3
4
5
6

Insulinpumpe behandling med/uden CGM
CGM stand-alone
Forbrugsvarer til eksisterende Medtronic Insulinpumper
Forbrugsvarer til eksisterende Animas pumper
Forbrugsvarer til eksisterende Roche pumper
Pod til eksisterende Omnipod pumpe Ypsomed

Antal leverandører
3-4
3-4
1
1
1
1

Udbudsmaterialet
Udover nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende
bestanddele:
•
•

Udbudsbekendtgørelsen
Prækvalifikationsbetingelser med følgende bilag:
o Udbudsbilag 1: ESPD-dokument
o Udbudsbilag 2: Støtteerklæring – Økonomisk og finansiel formåen
o Udbudsbilag 3: Referencer

1

Jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/24 EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud
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Udbudsbilag 4: Erklæring om fælles befuldmægtiget samt solidarisk, direkte
og ubetinget hæftelse
Udbudsbetingelser med følgende bilag:
o

•

o

Udbudsbilag B: Forhandlingsprocedure

• Kontrakt med følgende bilag og underbilag:

3

Ordregivers forhold

3.1

Ordregivende myndighed
Ordregiver i dette udbud er:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
(herefter benævnt "Ordregiver")
Ordregiver er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel
kontrakt vil skulle indgås med Ordregiver.

3.2

Kontaktperson
Alle henvendelser om yderligere oplysninger, dokumentation mv. samt spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes til den af Region Midtjylland udpegede kontaktperson, der er:
Kontaktperson: Udbudsansvarlig Jeanne Qvortrup
Tlf.: 29453839
E-mail: Jeanne.Qvortrup@stab.rm.dk
Henvendelser skal i videst muligt omfang ske skriftligt via ovenstående e-mailadresse.

4

Tidsplan
Prækvalifikationen forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:
11-082017

Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EUtidende

28-082017

Frist for ansøgning af prækvalifikation

29-082017

Invitation til at afgive 1. tilbud

Ovenstående datoer er alene vejledende. Ordregiver forbeholder sig således retten til at
ændre i tidsplanen.
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Spørgsmål i prækvalifikationsfasen
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles skriftligt via e-mail til den i pkt. 3.2
angivne kontaktperson.
Henvendelser skal mærkes: "Udbud af insulinpumper, CGM og forbrugsvarer"
Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på udbud.rm.dk.
Ansøgerne opfordres i prækvalifikationsfasen til kun at stille spørgsmål med direkte relevans
for prækvalifikationen, og Region Midtjylland forbeholder sig ret til at afvente besvarelse af
spørgsmål, der alene vedrører tilbudsafgivelsen, til efter prækvalifikationsfasens afslutning.

6

Fremsendelse af ansøgning
Ved udarbejdelse og fremsendelse af ansøgning bedes ansøger nøje iagttage de form- og
procedurekrav, der fremgår af udbudsmaterialet.
Således opfordres ansøger til at anvende de dokumenter, der stilles til rådighed af Ordregiver samt at følge den struktur, der fremgår af udbudsmaterialet.

7

Udelukkelsesgrunde og udvælgelseskriterier
Tilbudsgiver skal have 3 referencer i Europa pr. delkontrakt og en omsætning på 200.000kr
på angivne delkontrakt.
Dette angives i udbudsbilag 3.

8

Aflevering af ansøgning
Ordregiver skal have modtaget prækvalifikationsansøgning bestående af udfyldt(e) ESPDdokument(er) senest den 28-08-2017, kl. 09.00.
Prækvalifikationsansøgning skal sende til Jeanne.Qvortrup@stab.rm.dk

9

Orientering om resultat
Men henblik på igangsættelse af tilbudsfasen modtager samtlige ansøgere hurtigst muligt og
samtidigt meddelelse om, hvilke ansøgere Ordregiver har prækvalificeret, og vil invitere til at
afgive indledende tilbud.
Prækvalifikation forudsætter dog, at de prækvalificerede ansøgere inden for den af Ordregiver fastsatte frist har fremlagt den fornødne dokumentation, jf. oven for pkt.8.
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