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1 Indle
edning
1.1 Gen
nerelt
Når det gæ
ælder opfyld
delsen af sin
n forpligtelse
e lægedækn
ningen i reg ionen, har Region
R
e til at sikre
Midtjylland
d som sin fø
ørste priorite
et at benytte
e læger, derr arbejder på
p helt alminndelige,
overenskomstmæssig
ge vilkår. I nogle
n
få tilfæ
ælde kan de
et ikke lade sig gøre at afsætte ydernumre
på alminde
elige vilkår, og her er det nødvend
digt at sikre lægedækningen ved aat udbyde drift af
lægeprakssis til virksom
mheder, der vil påtage sig opgave
en på ændre
ede vilkår.
Da det ikke
e har værett muligt at sikre lægedæ
ækningen i Holstebro på
p almindeliig vilkår, ud
dbydes nu
drift af læg
gepraksis.
Der ønskes bud på drriften af alm
men lægepra
aksis, hvor tilbudsgiver
t
r modtager ffast betaling
g pr.
tilmeldt pattient pr. år. Øvrige vilkå
år i er alt væ
æsentligt sv
varende til de
d vilkår, soom er beskre
evet i
overenskomsten for almen
a
lægeg
gerning me llem Praktis
serende Læ
ægers Organnisation og
Regionernes Lønnings- og Taksttnævn. Reg
gion Midtjylla
and forventer derfor ett fremtidig
sundhedstilbud med en
e kvalitet svarende
s
til en almen praksis,
p
som
m drives på almindelige
e vilkår.
I kravspecifikationerne
e til dette ud
dbud – konttraktbilag 1 – er specificeret ændrringer/tilføje
elser i
forhold til o
overenskom
msten. Væse
entligst er d
de ændrede
e afregnings
s- og honoreeringsvilkårr, hvor
tilbudsvind
der afregness med en fa
ast pris pr. tiilmeldt patie
ent pr. år (opgøres og uudbetales månedligt),
m
i stedet forr det normale basis- og
g ydelsesho
onorar. Regiion Midtjylla
and ønsker også, at tilb
budsvinder
foruden kra
avene i ove
erenskomste
en, skal leve
e op til nogle få, yderlig
ge krav. See detaljer i
Kontraktbillag 1.
Udbuddet gennemføre
es som et offentligt
o
ud bud efter re
eglerne i udbudslovenss afsnit III, hvilket
h
indebærer, at enhver har ret til att afgive tilbu
ud, forudsatt at udbudsbetingelsern
rne er opfyld
dt. Dog
forhindrer ssundhedslo
ovens § 202
2 a., at klinikkken kan drrives af, elle
er være tilknnyttet, en
lægemidde
elvirksomhe
ed. Se desu
uden kapite
el 7 og 8 ang
gående betingelser forr deltagelse i
udbuddet.
Udbudsma
aterialet offe
entliggøres på ordregivvers hjemmeside. Således kan ud budsmateriialet,
herunder e
evt. rettelsessblade, dow
wnloades fra
a www.udbud.rm.dk. Region
R
Midtjjylland opfo
ordrer
interessere
ede til at ho
olde øje med
d eventuelle
e rettelsesb
blade og spø
ørgsmål/svaar (kontraktbilag 5)
som eventuelt offentlig
ggøres løbe
ende på hje
emmesiden.
Sideordnett med dette
e udbud ann
noncerer Re
egion Midtjy
ylland klinikk
ken til lægeer på almind
delige,
overenskomstmæssig
ge vilkår. Hv
vis der er en
n læge som
m søger kliniikken i annoonceringspe
erioden,
forbeholde
er regionen sig retten til at aflyse u
udbuddet, da det som sagt
s
er regioonens førstte prioritet,
at løse læg
gedækningssbehovet ve
ed almindel ig overensk
komst.
For bud gæ
ælder det, at
a udbuddet vindes af d
den tilbudsg
giver, som byder
b
ind meed den lave
este pris pr.
tilmeldt pattient pr. år. Se detaljerr i kapitel 9. Kontrakten
n vil løbe i trre år gældennde fra 1. maj
m 2018,
med mulighed for ét års
å forlænge
else.
Kontrakten
n udbydes i henhold til lov 2013-07
7-04, nr. 90
04 om ændrring af sunddhedsloven om klage
og erstatningsadgang
g inden for sundhedsvæ
s
æsenet.
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2 Den
n udbudte gens
stand og
g omfan
ng
2.1

Gene
erelt
Udbuddet vedrører læ
ægebetjening i henhold til overenskomst, men
n med tilføjeelser og æn
ndringer.
Med overe
enskomsten menes den
n overensko
omst, som er
e indgået mellem
m
Prakktiserende Lægers
L
Organisatio
on og Regio
oners Lønnings- og Ta
akstnævn 3. juni 1991, seneste æ ndret ved aftale
a
af 14.
septemberr 2017. Den
n aktuelle ov
verenskomsst er udbuds
sbilag 3. De
enne vil værre gældend
de for
udførelsen
n af opgaven
n og vil regu
ulere det effterfølgende
e kontraktforhold melle m ordregive
er og den
vindende tilbudsgiver..
Løbende æ
ændringer i overenskom
msten vil lig
geledes værre gældende for kontraaktforholdet. Ved
fremtidige grundlægge
ende ændriinger i overe
enskomsten
n, som kan betyde marrkant øget
avene, har le
everandøre
en mulighed
d for at opsigge kontrakten med dett
arbejdsbyrrde for at levve op til kra
almindelige
e varsel.
Når der i dokumenter tilhørende udbuddet e
er anvendt begrebet
b
”ov
verenskomssten” er dett
ovenstående overensskomst der henvises
h
til..

2.2

Den udbudte læ
ægepraksis
s
Udbuddet omfatter følgende:



aksis skal drives fra klinniklokaler in
nden for
Drifft af almen lægepraksis i Holstebrro. Lægepra
byg
grænsen. Det er muligtt at overtage
e nuværend
de lejemål hos
h Holstebbro kommun
ne.
Herr udbydes 2 lægekapaciteter. Derr er pr. 1. februar 2018 tilmeldt 2.7788 patiente
er til
klin
nikken.

Udbuddet vedrører de
en fulde drifft af lægepra
nder nødvendigt klinikppersonale,
aksis, herun
tilstrækkeliig lægekapa
acitet iht. pa
atienttal mvv. Kvalitetsn
niveauet af driften
d
er styyret af
overenskomsten, der altså som udgangspun
u
nkt bestemm
mer tilgæng
gelighed, åbbningstider mv.
Bemærk dog, at klinikkken ikke ka
an være feriielukket, da
a regionen betaler
b
en faast årlig pris
s for at få
patienterne
e behandlett efter beho
ov.
nde tilbudsg
giver overtag
ger driften a
af praksis, tilbydes
t
patienterne geebyrfrit læge
evalg,
Når vinden
ligesom pa
atienterne generelt har frit lægeva lg. Derfor kan
k regionen
n ikke garanntere patien
nttallet ved
opstart.
Det er muligt at overta
age lejemålet i Danmarrksgade 14 under Hols
stebro komm
mune.
Personalett indgår i ovvertagelsen efter reglerrne for virks
somhedsove
erdragelse. Detaljer om
m
medarbejd
derne fremgår af Udbud
dsbilag 5.
Klinikken fremstår i da
ag fuldt uds
styret. Afgåe
ende læge er
e interesse
eret i at sælgge udstyrett.

2.3

Driftt af praksis
s på særlige
e vilkår
Der afgivess tilbud på at
a drive læg
gepraksis effter forskriftterne i gæld
dende overeenskomst, men
m med
tilføjelser o
og ændringe
er (jf. Kontra
aktbilag 1), primært æn
ndret afregn
ning og honnorering, hv
vor
tilbudsgive
er afregnes en fast pris pr. tilmeldtt patient.
Region Miidtjylland
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Udbudsvinder vinder retten til at drive praksis i kontraktens løbetid, men vinder ikke retten til at
disponerer over kapaciteterne (ydernumrene). Udbudsklinikken kan optage så mange patienter,
som muligt, op til en grænse på 2.700 pr. kapacitet. Dog skal lægebemandingen følge udviklingen i
patienttallet. Udbudsklinikken kan ikke lukke for optag af patienter før dette maksimum på 2.700
patienter pr. kapacitet er nået. Hvis antallet af patienter tilmeldt klinikken falder til under 500
genforhandles kontrakten.
Lægebemandingen skal tilrettelægges således, at de tilmeldte patienter kan få et
tilknytningsforhold til en eller to faste læger i minimum 6 måneder ad gangen. Den pågældende
læge skal, over løbende perioder på 6 måneder, være på arbejde i klinikken i minimum halvdelen
af åbningsdagene. Dog vil afvigelse fra kontinuitetskravet blive accepteret i klinikkens
opstartsperiode, der defineres som de første 3 måneder efter opstart. Leverandøren skal
organisere bemandingen på en måde, så der er tilstrækkelig dækning både hvad angår læger og
praksispersonale.
Al lægegerning skal foretages af speciallæger i almen medicin.
Det er ligeledes et ufravigeligt krav, at al kommunikation mellem patienten og leverandørens
sundhedspersonale skal foregå på dansk, norsk eller svensk. Såfremt kommunikationen foregår på
norsk eller svensk, skal dette ske ved anvendelsen af dansk sundhedsfaglig terminologi, herunder
dagligdags betegnelser for sygdomme, symptomer og behandlingsmetoder.
Kontraktbilag 1 indeholder en uddybende beskrivelse af krav til varetagelsen af opgaven, som går
ud over eller afviger fra overenskomsten. Her kan blandt andet nævnes deltagelse i Region
Midtjyllands akutaftale.
Kontraktperiode samt eventuelle optioner vedr. aftaleforlængelse fremgår af pkt. 14 nedenfor.
Det forudsættes desuden at klinikken stiller øvrige ydelser til rådighed for borgere og kommuner i
form af f.eks. udarbejdelse af blanketter, fornyelse af kørekort, vaccinationer med mere i samme
omfang, som det normalt tilbydes i almen praksis. Disse ekstra ydelser er brugerbetalte og
indtægten fra disse ligger ud over indholdet af aftalen, således at leverandøren beholder disse
ekstra indtægter.
Region Midtjylland ønsker at tilbudsvinder deltager i lægevagtsordningen på lige fod med øvrige
praksis i området, svarende til det antal kapaciteter, klinikken omfatter. Derfor har Region
Midtjylland i december 2017 indgået en aftale med PLO-Midtjylland om udbuds- og
regionsklinikkers deltagelse i lægevagten, der er vedlagt som kontraktbilag 8. Aftalen er ved
udbuddets start endnu ikke godkendt i samarbejdsudvalget, og foreligger derfor som udkast. Så
snart aftalen godkendes i samarbejdsudvalget, forventeligt i marts 2018, er aftalen gældende, og
klinikken deltager således i lægevagtsordningen. Dog vil klinikken først få tildelt vagtsæt fra 1.
september 2018.
Indtægter fra deltagelse i vagtlægeordningen tilfalder klinikken, oven i den betaling, som
udbudsklinikken modtager i årlig betaling pr. patient. Klinikken må gerne besætte lægevagten med
andre læger end de, der benyttes i klinikken. Tilbudsvinder er forpligtiget til at betale
lægevagtskontingent. I 2017 var dette ifølge PLO kr. 4.000 årligt, plus et engangs-opstartsgebyr på
kr. 3.500.
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3 Ordrregivers
s forhold
3.1 Ord
dregiver
Ordregiverr i forbindelsse med nærværende u
udbud er:
Region Mid
dtjylland
Skottenborrg 26
8800 Viborrg

3.2 Kon
ntaktafde
eling og -person
Følgende a
afdeling og person er ansvarlig
a
fo r udbuddets
s gennemfø
ørelse og kaan således kontaktes
skriftligt i o
overensstem
mmelse med
d nedenståe
ende forskrrifter, såfrem
mt tilbudsgivver måtte ha
ave
spørgsmål mv.:

Region Mid
dtjylland
Koncernøkkonomi
Skottenborrg 26
8800 Viborrg
Kontaktperrson: Peter Sander
e-mail: petter.sander@
@stab.rm.dkk
Følgende sses gerne anført
a
på sa
amtlige henvvendelser vedr.
v
nærvæ
ærende udbuud: "Udbud
d af drift aff
lægepraks
sis – Holste
ebro".
Al kommun
nikation ved
drørende de
ette udbud sskal foregå via ovennæ
ævnte kontaaktperson.
Al kommun
nikation me
ellem tilbuds
sgiver og orrdregiver ve
edrørende dette udbud skal foregå
å på dansk
og være skkriftlig.

4 Udbu
udsmatteriale
Udbudsma
aterialet besstår af følge
ende dokum
menter.


Næ
ærværende udbudsbetingelser me d følgende bilag:
o Udbudsbilag 1: Ge
enerelle opllysninger
o Udbudsbilag 2: Trro og love e
erklæring om
m forfalden gæld til dett offentlige og
o om
udbudssloven
o Udbudsbilag 3: Op
plysninger o
om personliige forhold samt
s
om økkonomisk/finansiel og
tekniskk/faglig kapa
acitet
o Udbudsbilag 4: Kv
vittering for modtagelse
e af tilbud ved
v personliig aflevering
g
edarbejdero
oplysningerr
o Udbudsbilag 5: Me



ølgende bila
ag:
Udkkast til konttrakt med fø
o Kontraktbilag 1: Afvigelser
A
fra
a og krav ud
d over overe
enskomstenn
o Kontraktbilag 2: Tilbudsliste ((prisafgivels
se)
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Kontraktbilag 3: Gældende overenskomst mellem Praktiserende Lægers
Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Kontraktbilag 4: Fakta om klinikken og området
Kontraktbilag 5: Evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 6: Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og
ubetinget hæftelse
Kontraktbilag 7: Indeståelseserklæring
Kontraktbilag 8: Udbuds- og regionsklinikkers deltagelse i lægevagten i Region
Midtjylland

Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har downloadet det fulde udbudsmateriale i henhold
til ovennævnte oversigt.
I udbudsmaterialet indgår evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar. Disse vil så vidt muligt
løbende blive offentliggjort på den under pkt. 1 angivne hjemmeside i overensstemmelse med den
angivne tidsplan jf. pkt. 5.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på den under pkt. 1
angivne hjemmeside og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på den under
pkt. 1 angivne hjemmeside forrang.
Det er ikke tilladt for tilbudsgiver at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale.

5 Tidsplan
Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:
Dato

Hændelse

05.02.2018

Dato for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse

07.02.2018

Dato for offentliggørelse af udbud

Løbende før tilbudsfrist

Besigtigelse af nuværende kliniklokaler, se pkt. Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet.

15.02.2018 kl. 11.00

Informationsmøde, Viborg, jf. pkt. 6.2

23.02.2018

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmål, der stilles efter denne frist, vil alene blive besvaret,
såfremt det er muligt, jf. pkt. 6.1.

26.02.2018

Svar på spørgsmål til udbudsmaterialet

27.02.2018 kl. 11.00

Til og med denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle
rettelsesblade og spørgsmål/svar mm. på: www.udbud.rm.dk

05.03.2018 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 10

Gennemgang af tilbud

09.03.2018

Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis
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Hæn
ndelse
afsla
ag til tilbudssgivere

19.03.201
18

Stan
nd still perio
ode udløb

20.03.201
18

Tidligste tidspu nkt for konttraktindgåelse

01.05.201
18

Kontraktstart/op
pstart af klin
nikken

01.07.201
18

Vedståelsesfrisst

6 Yderrligere informa
ationer o
og spørrgsmål
6.1 Skrriftlige sp
pørgsmå
ål
Ordregiverr opfordrer til
t at der stilles opklare nde spørgs
smål, såfrem
mt tilbudsgivver er i tvivl om
forståelsen
n af krav, ko
ontraktvilkårr eller udbu dsmateriale
et i øvrigt.
Spørgsmål sendes til ordregiver pr. e-mail, iidet spørgsm
mål skal sendes til denn i pkt. 3.2 anførte
a
kontaktperrson.
Såfremt tilb
budsgiver fiinder, at der er væsenttlige uhensiigtsmæssigheder i udbbudsmateria
alet,
opfordres ttilbudsgiverr til – hurtigs
st muligt – a
at gøre ordrregiver opm
mærksom heerpå, og ord
dregiver vil i
så fald ove
erveje at æn
ndre det påg
gældende fforhold, såfrremt det er muligt indeen for de udbudsretlige
rammer.
Ordregiverr ser gerne, at eventue
elle spørgsm
mål opstilles
s på listeform
m med angiivelse af de
et sted i
udbudsma
aterialet, som
m spørgsmå
ålet vedrøre
er. Benyt ge
erne kontrak
ktbilag 5.
Spørgsmål, der er ord
dregiver i hæ
ænde inden
n den i tidsp
planen anførrte frist for sspørgsmål til
t
udbudsma
aterialet, jf. pkt.
p 5, vil un
nder alle om
mstændighe
eder blive be
esvaret. Spø
ørgsmål, de
er
modtages efter dette tidspunkt,
t
vil
v alene blivve besvaret, såfremt de
et er muligt at besvare
spørgsmålene senestt 6 dage ind
den udløbet af tilbudsfristen. Spørg
gsmål, der modtages senere
s
end
6 dage inden udløbet af tilbudsfriisten, vil ikkke blive besvaret.
Alle spørgssmål vil sam
mmen med svarene på
å disse i ove
erensstemm
melse med ffristerne i tid
dsplanen,
jf. pkt. 5, blive offentlig
ggjort i anon
nymiseret fo
orm på den
n under pkt. 1 angivne hhjemmeside
e. Dette vil
så vidt mulligt ske løbe
ende. Hereffter indgår sspørgsmål og
o svar som
m en del af uudbudsmaterialet.
Tilbudsgive
er opfordress således til at holde s ig orientere
et om dette udbud
u
på d en under pkt. 1
angivne hje
emmeside.
6.1.1 Kontraktudka
ast og konttraktbilag
gte "Udkast til kontrakt"" med de fo rskellige ko
ontraktbilag, herunder O
Overenskom
msten
Det vedlag
indgået me
ellem Praktiiserende Læ
ægers Orga
anisation og
g Regioners Lønnings- og Takstnæ
ævn vil
være gæld
dende for ud
dførelsen aff opgaven o
og vil regule
ere det efterrfølgende koontraktforho
old mellem
ordregiver og den vind
dende tilbud
dsgiver. Løb
bende ænd
dringer i ove
erenskomsteen vil ligeledes være
gældende for kontrakttforholdet.
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6.2 Info
ormation
nsmøde
Ordregiverr afholder ett informationsmøde de
en 15/2 2018 kl. 11.00 i lokale F1 i Regionshu
uset,
Skottenborrg, 8800 Vib
borg, hvor ordregiver
o
vvil give en præsentation
n af udbudssforretninge
en og
udbudsma
aterialet, og der vil være
e adgang ti l at stille spørgsmål. Tiilmelding eer nødvend
digt.
Spørgsmålene vil i de
et omfang, det
d er mulig t blive besv
varet på mødet. De spø
ørgsmål, de
er kræver
yderligere afklaring, vil blive besv
varet efterfø
ølgende og offentliggjort hurtigst m
muligt i anon
nymiseret
form på de
de.
en under pkt. 1 angivne
e hjemmesid
Referat af information
nsmødet (ind
deholdende
e evt. spørg
gsmål og svar og andree generelt re
elevante
information
ner fra inforrmationsmødet) vil i an onymiserett form blive offentliggjorrt hurtigst muligt
m
på
den under pkt. 1 angivvne hjemme
eside.
Tilmelding til informationsmødet skal ske se
enest den 31
14/2 2018 kl.
k 11.00 til oordregivers
kontaktperrson, jf. pkt. 3.2. Der ka
an for hver ttilbudsgiverr deltage ind
dtil 5 personner til
information
nsmødet.

7 Betingelserr for deltagelse
e/udvællgelseskriterierr
svurderring)
(egnetheds
7.1 Gen
nerelt
Tilbudsgive
er skal frem
msende nedenstående oplysninger/dokumenttationer, jf. ppkt. 7.2 til 7.4,
7
sammen m
med det øvrige tilbudsm
materiale.
I det tilfæld
de, hvor tilbudsgiver ikk
ke har frem
msendt de aff ordregiver krævede ooplysninger og
dokumenta
ationer, forb
beholder ord
dregiver sig
g dog ret til at
a indhente supplerendde oplysning
ger og
dokumenta
ationer inde
en for de snæ
ævre ramm
mer, hvor de
ette er mulig
gt i henhold til udbudslo
ovens §
151
Såfremt tilb
budsgiver udgør
u
en sammenslutn
ning af virksomheder (d
dvs. hvor fleere virksomh
heder
skal neden
byder sammen som konsortium)
k
nstående op
plysninger/d
dokumentatiion, jf. pkt. 7.2
7 til 7.4,
gives for hver enkelt virksomhed
v
i sammensslutningen. Der stilles in
ngen særligge krav til
sammenslu
utningens retlige
r
form, men der skkal iblandt sammenslu
s
tningens virrksomheder udpeges
en fælles b
befuldmægttiget, der teg
gner alle virrksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal
virksomhed
derne i sam
mmenslutnin
ngen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget
u
foor ydelsen og
o
opfyldelsen
n af kontrakkten. Samm
menslutninge
en skal som
m en del af sit
s tilbud freemsende og
g udfylde
Kontraktbillag 6.

7.2 Perrsonlige forhold
f
Tilbudsgive
er skal frem
msende følgende generrelle oplysninger:
 Tilb
budsgivers navn, adres
sse, CVR-n ummer, tele
efonnumme
er og e-mailladresse
 Navvn og titel på
p den person, der er tiilbudsgivers
s kontaktperson i forbinndelse med
d dette
udb
bud, samt gerne
g
kontaktpersonen s direkte telefonnummer, mobiltellefonnumme
er og emailadresse
ngsmæssigee overvejels
ser ønskes
 Oplysninger eller elementter i tilbudde
et, som ud fra forretnin
dtaget fra aktindsigt, jf. pkt. 13.
und
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Ovenståen
nde oplysnin
nger bedes fremsendt ved anvend
delse af Udbudsbilag 11.
Tilbudsgive
ere, der beffinder sig un
nder omstæ
ændigheder som anført i udbudslovven § 135, vedr.
økonomiskk kriminalite
et og konkurrs er udelukkket fra at deltage i udb
buddet. Som
m dokumentation for
at tilbudsgiver ikke er udelukket, skal tilbudssgiver derfor fremsende
e erklæring herom. De
ette skal
ske ved an
nvendelse af
a Udbudsbilag 2.
I erklæring
gen skal dett endvidere angives, i h
hvilket omfa
ang tilbudsg
giveren har uubetalt, forffalden
gæld til det offentlige. Ved gæld til
t det offenttlige forstås
s forfalden gæld
g
hidrøre
rende fra ikk
ke-betalte
skatter, afg
gifter samt bidrag
b
til so
ociale sikring
gsordningerr i henhold til
t lovgivninggen i Danm
mark eller
det land, hvor tilbudsg
giveren er etableret.
e
O
Ordregiver kan
k i henhold til lovgivnningen være
e berettiget
og forpligtiget til at udelukke tilbu
udsgivere m
med sådan gæld.
g
Ovenståen
nde oplysnin
nger vedlæg
gges tilbudd
det i overen
nsstemmels
se med pkt. 18 og Udbudsbilag 3.
Såfremt tilb
bud fremsendes af et konsortium,
k
skal oplysn
ningerne afg
gives for hvver enkelt virksomhed
i konsortiett.
Ordregiverr forbeholde
er sig desud
den ret til ind
den evt. kontraktindgåelse at forlaange, at tilbudsgiver
fremsende
er en service
eattest udarrbejdet af E
Erhvervsstyrrelsen (som
m ikke må væ
ære mere end 6
måneder g
gammel) elle
er anden fuldgyldig dokkumentation for, at tilbudsgiver ikkke befinder sig i
situationerr omfattet aff udbudslov
ven § 135 ve
edr. konkurs.

7.3 Øko
onomisk
k og finan
nsiel kap
pacitet
Tilbuddet sskal indeholde følgende oplysning
ger og dokumentation for
f tilbudsgi vers økono
omiske og
finansielle egnethed:
neste godke
endte årsrapport. Såfre
emt tilbudsg
giver er nye
etableret, ogg derfor end
dnu ikke
 Sen
harr udarbejdett årsrapportt, eller såfre
emt tilbudsg
giver i henho
old til lovgivvningen ikke
e er
forp
pligtet til at udarbejde årsrapport,
å
skal i stede
et fremsendes relevantte økonomis
ske
oplyysninger, der giver ord
dregiver mu lighed for at
a få indblik i tilbudsgiveers aktivitete
er og
øko
onomiske fo
ormåen. Det bør af dett fremsendte
e fremgå, hvornår tilbuudsgiveren er
e
eta
ableret. Er tilbudsgiver forpligtet
f
til at lade sin årsrapport revidere eftter årsregns
skabsloven
ska
al den fremssendte årsra
apport endvvidere være
e revideret.
 Erh
hvervsansva
arsforsikring
g skal visess på forlangende, efter at tilbudsgivver har vun
ndet
kon
ntrakten. Alttså kan tilbu
udsgiver ve nte med at tegne forsik
kringen, til uudbuddet er vundet.
Bem
mærk at forrsikringen skal indehold
de forsikring
g for erstatn
ningskrav veed patientskader.
Ovenståen
nde oplysnin
nger vedlæg
gges tilbudd
det i overen
nsstemmels
se med pkt. 18 og Udbudsbilag 3.
Såfremt tilb
bud fremsendes af et konsortium,
k
skal oplysn
ningerne afg
gives for hvver enkelt virksomhed
i konsortiett.
Region Mid
dtjylland tag
ger forbehold for bankg
garanti såfre
emt tilbudsg
givers økonnomiske og finansielle
kapacitet g
giver anledn
ning hertil.
Hvis tilbudsgiver base
erer sig på en
e anden viirksomheds
s økonomisk
ke og finanssielle formåen, skal
det dokumenteres, at denne virks
somhed hæ
æfter solidarrisk og ubeg
grænset (indden for ram
mmerne af
udkast til kkontrakt), hvvilket kan sk
ke ved at ve
edlægge tilb
buddet den i Kontraktbbilag 7 indeh
holdte
indeståelse
eserklæring
g i udfyldt og
g underskre
evet stand, ligesom tilb
buddet skal indeholde
ovennævnte efterspurrgte oplysniinger og do kumentation vedrørende økonom
misk og finan
nsiel
formåen (d
om erhvervvsansvarsfo
dog ekskl. oplysninger
o
orsikring) forr denne andden virksom
mhed.
Disse oplysninger ska
al endvidere
e vedlægge s for tilbuds
sgiveren. De
et anbefaless, at tilbuds
sgiver, ved
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fremsende
else af dokumentation for
f indeståe
else, anvend
der formularen i Kontraaktbilag 7, da
d
opbygningen af denne
e overholde
er de krav, ssom ordregiiver stiller til en sådan erklæring.

7.4 Tek
knisk og faglig ka
apacitet
Tilbuddet sskal indeholde følgende oplysning
ger og dokumentation for
f tilbudsgi vers tekniske/faglige
formåen eg
gnethed:


Oplysning om de uddannelsesmæsssige og fagliige kvalifika
ationer hos ttilbudsgiverren og den
elle
er de person
ner, der er ansvarlige
a
ffor udførelsen af den udbudte ydeelse. Oplysn
ningerne
kan
n afgives i Udbudsbilag
U
g 3.

Det er ikke
e et krav i tilbuddet at le
evere disse
e oplysninge
er på den eller de lægeer, der skal bemande
klinikken, idet regione
en har forstå
åelse for, att sådanne kontrakter
k
fø
ørst kan ind gås, når lev
verandøren
har vundett kontrakten
n.
nde oplysnin
nger vedlæg
gges tilbudd
det i overen
nsstemmels
se med pkt. 18.2 og Ud
dbudsbilag
Ovenståen
3. Såfremt tilbud fremsendes af et
e konsortiu
um, skal oply
ysningerne afgives forr hver enkelt
virksomhed
d i konsortie
et.
Hvis tilbudsgiver base
erer sig på en
e anden viirksomheds
s tekniske/fa
aglige formååen, skal de
et
dokumente
eres, at den
nne virksom
mhed har givvet tilsagn om
o at stille de
d fornødnee ressourcer til
rådighed, h
hvilket kan ske
s ved at vedlægge
v
t ilbuddet den i Kontrakttbilag 7 indeeholdte
indeståelse
eserklæring
g i udfyldt og
g underskre
evet stand, ligesom tilb
buddet skal indeholde
ovennævnte efterspurrgte oplysniinger og do kumentation for teknisk/faglig form
måen for de
enne anden
virksomhed
d. Disse op
plysninger skal endvide
ere vedlægg
ges for tilbudsgiveren. Det anbefales, at
tilbudsgive
er, ved fremsendelse aff dokumenttation for ind
deståelse, anvender
a
foormularen i
Kontraktbillag 7, da op
pbygningen af denne o
overholder de
d krav, som
m ordregiveer stiller til en sådan
erklæring.

8 Afgiivelsen af tilbud
8.1 Sprrog- og fo
ormkrav
Tilbud skall affattes på
å dansk.
umenter og oplysninger, der anmo
odes om i uddbudsmaterialet. Der
Tilbuddet sskal indeholde de doku
henvises i den forbind
delse til tjeklisten i pkt. 18.
Der skal affleveres følg
gende ekse
emplarer af tilbuddet:





1o
originaleksemplar i papirformat ind
deholdende det samled
de tilbud meed bilag. De
ette
ekssemplar bed
des mærkett ”original”.
Herrudover serr ordregiver gerne, at tiilbuddet ogs
så afleveres
s i følgendee yderligere
ekssemplarer:
Tre
e papir-ekse
emplar mærrket ”kopi” in
ndeholdend
de kopi af det samlede tilbud med bilag.
1e
eksemplar på
p ikke-skriv
vebeskyttet USB-nøgle
e indeholden
nde det sam
mlede tilbud
d med
bila
ag. Bilag ska
al vedlægge
es USB-nøg
glen i det sa
amme format som offeentliggjort aff
ord
dregiver.
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USB-nøglen mærkes
m
med
d tilbudsgivvers navn sa
amt teksten” Tilbud veedrørende almen
læg
gepraksis – Holstebro
o”

Tilbudsgive
er har ansvaret for, at den
d elektro niske tilbud
dskopi af det fulde tilbu d i indhold er identisk
med originaleksempla
aret af tilbud
ddet. I tilfæl de af mods
strid mellem dokumenteerne vil det være den
underskrevvne, origina
ale papirvers
sion, der ha
ar forrang. Såfremt
S
et dokument
d
veed en fejl ik
kke er
indeholdt i den origina
ale papirverrsion men fi ndes i den elektroniske
e kopi, betra
ragtes dette
e ikke som
modstrid.
Tilbuddet sskal aflevere
og kuverten
es i lukket emballage,
e
n/pakken indeholdendee det samle
ede
tilbudsmate
eriale (original, kopier samt USB sstik mm) mæ
ærkes tydeligt med følggende tekst:

Tilbu
ud vedrøre
ende:
Udbud af drift af Læ
ægepraksis
Sagsnr.:
1--30-72-69-1
18
Ordregiv
vers kontak
ktperson:
P
Peter Sande
er
FO
ORTROLIG
GT
Må iikke poståb
bnes

8.2 Fris
st for afle
evering af
a tilbud og aflev
veringsad
dresse
Tilbud skall fremsende
es eller aflev
veres perso
onligt til følg
gende adres
sse:
Reg
gion Midtjyllland
Kon
ncernøkono
omi
Sko
ottenborg 26
6
880
00 Viborg
Att. Peter Sand
der/Receptionen
Mæ
ærket: FORT
TROLIGT må
m ikke posttåbnes
vennævnte a
adresse senest manda
ag den 5. m
marts 2018 kl.
k 12.00.
Tilbud skall være modtaget på ov
Tilbud, derr modtages efter dette tidspunkt, vvil blive ude
elukket fra vurdering. D
Det er tilbuds
sgivers
ansvar, at tilbud fremkkommer rettidigt.
Tilbud kan desværre ikke
i
afgives
s pr. e-mail.
Der vil ikke
e være adga
ang til at ov
vervære åbn
ning af tilbud.
Efter tilbud
dsgivers anm
modning ud
dsteder ordrregiver kvitttering for, att tilbuddet eer afleveret på
ovenstående adresse
e. I så fald bedes
b
tilbud sgiver – ved aflevering
gen – medbbringe
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kvitteringsfformularen, jf. Udbudsbilag 4, som
m herefter udfyldes
u
af ordregiver.
o
Kvittering er
e ikke
samtidig en accept af, at tilbudde
et er konditio
onsmæssig
gt.

8.3 Ved
dståelses
sfrist
Tilbudsgive
er skal vedsstå sit tilbud
d i sin helhe
ed indtil den
n i tidsplanen, jf. pkt. 5. , angivne dato.

8.4 Om
mkostning
ger i forb
bindelse med udb
budsforrretningen
n
Samtlige o
omkostninge
er i forbinde
else med tilb
budsgivning
gen påhvilerr tilbudsgiveer.
Modtagne tilbud returneres ikke af
a ordregive
er.

9 Pris
soplysning
9.1 Prisoplysning
Prisen for u
udførelsen af opgaven
n afgives i tillbudslisten, Kontraktbilag 2, og err en fast årliig pris.
Prisen ønsskes opgive
et som netto
opris i danskke kroner, ekskl.
e
moms
s, men inkl. evt. øvrige afgifter.
Ordregiverr gør opmæ
ærksom på at
a sundhedssydelser er momsfritaget jf. momsslovens § 13
3 stk. 1, nr.
1, hvis derr er tale om behandling
ger som udfø
føres, som led i udøvelse af lægeggerning med
d henblik
på, at foreb
g/eller helbrede sygdomme eller ssundhedsm
bygge, diag
gnosticere, behandle
b
og
mæssige
uregelmæsssigheder.
Det vil altså sige at de
e ydelser Re
egion Midtjyylland faktureres for er momsfrie oog der såled
des ikke
skal tillægg
det derimod
ges moms på
p fakturaen. Handler d
d om private
e attester m
mv. som ikke
e kan
karakterise
eres som fo
orebyggende
e, diagnostiicerende elller behandlende skal ddisse ydelse
er som
udgangspu
unkt tilskrive
es moms. Id
det private a
attester ikke
e vedrører regionen,
r
heenvises derr til SKAT.
Honorar op
pgøres efter faktisk anttal tilmeldte
e patienter månedligt
m
og
g udbetaless månedligt
bagudrette
et.
I fastsætte
elsen af prisen skal tilbu
udsgiver væ
ære opmærk
ksom på, att denne udggør den ene
este
betaling for aftalen.

10 Sid
deløbend
de anno
oncerin
ng henve
endt til læger
Sideløbend
de med dette udbud fo
orsøger regiionen at afs
sætte klinikk
ken til lægerr på helt alm
mindelige
overenskomstmæssig
ge vilkår. De
et foregår ve
ed annonce
ering, kun re
ettet mod sppeciallægerr i almen
medicin.
Region Mid
dtjylland vil give forrang for aftalerr indgået på
å almindelig
ge overenskkomstmæss
sige vilkår.
Det vil sige
e, at hvis regionen afsæ
ætter klinikkken via anno
onceringen, vil dette uddbud blive aflyst.
a
Svarfrist fo
or annoncerringen er de
en samme ssom for dettte udbud.
En læge, d
der ønsker at
a byde på overtagelse
o
e af kapacite
eten/kapaciteterne, på helt almind
delige
overenskomstmæssig
ge vilkår, sk
kal altså byd
de via annonceringen, ikke genne m dette udb
bud.
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11 Tild
delingsk
kriterium
m
Tildeling aff kontrakt vil ske ved anvendelse af tildelings
skriteriet ”lav
veste pris”.
Tilbudsprisserne vurde
eres på bagg
grund af be
esvarelserne
e i tilbudslis
sten, jf. Konttraktbilag 2. Det er
”Evaluering
gsprisen” de
er afgør, hv
vem der vind
der udbudd
det.
I fastsætte
elsen af prisen pr. tilmeldt patient sskal tilbudsg
giver være opmærksom
o
m på, at denne udgør
den eneste
e betaling fo
or aftalen, og
o at tilbudssgiver selv skal
s
afstå allle udgifter i forbindelse
e med
driften af kklinikken, he
erunder hus
sleje, el, van
nd, varme, lønninger, fo
orbrugsvareer, udstyr og
g øvrige
udgifter de
er er forbund
det med at drive
d
lægep
praksis.

12 Virk
ksomhe
edsoverrdragels
se
Ordregiverr gør opmæ
ærksom på, at
a virksomh
hedsoverdra
agelsesloven finder anvvendelse i forbindelse
f
med indgå
åelse af kontrakten. De medarbejd
dere, der ha
ar ret til virks
somhedsovverdragelse,, er
beskrevet nærmere i Udbudsbila
ag 5, ligesom
m antallet frremgår af dette bilag.
Tilbudsgive
eren skal in
ndregne eve
entuelle omkkostninger i forbindelse
e med virkssomhedsove
erdragelse
i tilbuddet.
Spørgsmål vedrørend
de loven om
m virksomhe
edsoverdrag
gelse og dens betydninng for eventtuel
overtagelse af medarb
bejdere kan
n stilles til re
egionen, jf. procedure for
f spørgsm
mål afsnit 6. Regionen
opfordrer d
dog tilbudsg
giver til selv at sætte si g ind i regle
erne for virk
ksomhedsovverdragelse
e.

13 Gru
undlag for
f udellukkelse
e af tilb
budsgive
ere
13.1 Gen
nerelt
Ordregiverr anbefaler, at tilbudsgiiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialeet og udarbe
ejder sit
tilbud i ove
erensstemm
melse herme
ed.
Ordregiverr vil som udgangspunkt være forplligtet til at se
s bort fra et tilbud, som
m ikke nøje overholderr
forskriftern
ne i udbudsm
materialet.
Det er som
m udgangsp
punkt ikke lo
ovligt for ord
dregiver at tillade
t
tilbud
dsgiver at koorrigere et
fejlbehæfte
et tilbud efte
er at tilbudd
det er indlevveret, med mindre
m
der er
e tale om fforhold der er
e objektivt
konstaterb
bar for tidspu
unktet for tilbuddets afg
fgivelse.

13.2 Spe
ecielt vedrørende kontra kt
Der kan ikkke tages forrbehold ove
er for kontra
aktens beste
emmelser, ligesom
l
derr ikke kan ta
ages
forbehold o
over for min
ndstekrav.
Ordregiverr betragter således
s
kon
ntraktens be
estemmelse
er samt mindstekraven e, herunder
mindstekra
avene i Kon
ntraktbilag 1, som grund
dlæggende
e elementer i udbuddet . Dette udelukker ikke,,
at også andre elemen
nter i udbuddet er grund
dlæggende
e elementer.
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Ordregiverr er forpligte
et til at afvise tilbud me
ed forbehold
d over for ud
dbuddets grrundlæggen
nde
elementer.. Ordregiverr er endvide
ere berettige
et til at afvis
se tilbud me
ed forbeholdd over for ik
kkegrundlægg
gende eleme
enter i udbu
uddet.
Såfremt orrdregiver eftter udbudsrreglerne harr mulighed for
f og vælger at prissæ
ætte et forbe
ehold, vil
prissætningen indgå i evalueringen af prisen
n under tilde
elingskriteriet ”laveste pris”.

14 Kon
ntrakten
n
14.1 Ge
enerelt
Udkast til kkontrakt me
ed kontraktb
bilag vil værre gældende
e for samarrbejdet i konntraktperiod
den. Et
vigtigt konttraktbilag err Kontraktbiilag 3. Overrenskomste
en indgået mellem
m
Prakktiserende Lægers
L
Organisatio
on og Regio
oners Lønnings- og Ta
akstnævn aff 3. juni 199
91, senest æ
ændret ved aftale af
14. septem
mber 2017, vil
v være gæ
ældende for lægebetjen
ningen og viil regulere ddet efterfølg
gende
kontraktforrhold mellem
m ordregive
er og den vin
ndende tilbudsgiver. Løbende ænndringer i
overenskomsten vil lig
geledes væ
ære gældend
de for kontra
aktforholdett.

14.2 Ko
ontraktforrm
Den udbud
dte kontraktt er en offen
ntlig kontrakkt.

14.3 Op
pdeling af kontrak
kten
Kontrakten
n kan ikke opdeles.
o

14.4 Kon
ntraktperriode
Kontrakten
n er gælden
nde i 36 mån
neder fra ko
ontraktstart i henhold tiil tidsplanenn, jf. pkt. 5, med
mulighed ffor ét års forrlængelse.

14.5 Op
ptioner
14.5.1 Forrlængelse
Kontrakten
n kan af ordregiver forlæ
ænges 1 ga
ang med ét år.
14.5.2 Anttal leverandører
Ordregiverr agter at ind
dgå aftale med
m den tilb
budsgiver, der
d afgiver det
d bedste ttilbud i henh
hold til
tildelingskrriteriet, jf. pkkt. 11.
av vedr. virrksomheds
soverdrage
else af med
darbejdere
14.5.3 Kra
Hvor der i dag er ansa
at personale
e, indgår dissse i overta
agelsen efte
er reglerne ffor
virksomhed
dsoverdragelse i henhold til Virkso
omhedsove
erdragelsesloven. Detaaljer om
medarbejd
derne fremgår af Udbud
dsbilag 5.
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15 Forrtrolighe
ed
Tilbud vil sså vidt mulig
gt blive beha
andlet fortro
oligt, men ordregivers
o
fortrolighed
f
dstilsagn vig
ger i den
udstræknin
ng, hvor lovvgivningen forpligter
f
ord
dregiver til at
a videregiv
ve oplysningger til tredje
emand.
Tilbudsgive
ers opmærkksomhed he
enledes på,, at dokume
enterne i dette udbud, hherunder indkomne
tilbud, er o
omfattet af lo
ovgivning om aktindsig
gt. Det indgå
år dog bl.a. i bedømmeelsen af om
mfanget af
ret til aktind
dsigt, om de
en virksomh
hed, der afg
giver et tilbu
ud, har bedtt om, at tilbuuddet behandles
fortroligt, o
og har indike
eret, hvilke oplysninge r/elementerr i tilbuddet, det drejer ssig om.
Såfremt de
er er oplysninger eller elementer
e
i tilbuddet, som
s
ud fra forretningsm
f
mæssige ov
vervejelser
ønskes undtaget fra aktindsigt,
a
opfordres
o
tilb
budsgiver tiil at angive dette i sit tillbud, gerne ved
benyttelse af Udbudsb
bilag 1 – Ge
enerelle opllysninger. Ordregiver
O
vil
v dog undeer alle
omstændig
gheder værre berettigett og forpligte
et til at give
e aktindsigt i det omfan g, som følg
ger af
lovgivninge
en.
Anmodes o
ordregiver om
o aktindsig
gt, vil tilbud
dsgiver så vidt muligt bllive hørt, indden ordregiiver træffer
beslutning om, hvilken
n dele af tilb
buddet, der måtte være
e undtaget fra
f aktindsiggt.

16 Orie
entering
g om re
esultate
et af udb
budsforrretning
gen
Med henblik på indgåelse af konttrakt modta
ager samtlig
ge tilbudsgiv
vere hurtigsst muligt og samtidigt
meddelelse
e om, hvilke
en tilbudsgiver ordregivver har til hensigt at ind
dgå aftale m
med.
Denne meddelelse se
endes pr. e--mail til den af tilbudsgiiver i Udbud
dsbilag 1 – Generelle oplysninger
o
angivne e--mailadresse. Bemærk at meddele
elsen kun sendes elekttronisk.
Meddelelse
e til den vin
ndende tilbu
udsgiver om
m, at tilbudsg
givers tilbud
d er det vinddende tilbud
d, er ikke ett
løfte om att ville indgå aftale med tilbudsgive
eren. Endelig og binden
nde aftale aanses således ikke for
indgået, fø
ør kontrakt er
e underskre
evet ubeting
get af alle kontraktens
k
parter. Orddregiveren anser
a
altså
ikke udbud
dsforretningen for afslu
uttet, før dettte tidspunk
kt.

17Ordrregivers
s forbeh
hold
Ordregiverr forbeholde
er sig ret til at
a annullere
e hele eller dele af udb
buddet og evventuelt at
gennemførre et nyt udbud, såfrem
mt der er en
n saglig grun
nd.

18Tjekliste forr tilbuds
sgiver
18.1 Ge
enerelt
Tilbudsgive
er skal som
m led i tilbuddet fremsen
nde de oply
ysninger og dokumenteer – i den fo
orm – der
kræves af ordregiver i henhold till nærværen
nde udbudsb
betingelser.
Det bemæ
ærkes, at tilbudsgiver se
elv skal pås e, at tilbudd
det indehold
der de nødvvendige oply
ysninger
og dokume
entation mvv.
er fra udbud
dsmaterialett, henvises til pkt. 13.
Om tilbud, som afvige

Region Miidtjylland
Koncernø
økonomi
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Udbudsbe
etingelser

18.2 Tje
ekliste fo
or afgivellse af bud
Nr.

Oply
ysning/dok
kumentatio n

Doku
ument

1.

G
Generelle
op
plysninger

2.

Erklæring om ubetalt, forfalden g
gæld til
det offentliige i henhold til udbudsslovens
§ 137, stk. 1, nr. 7
Senesste godkend
dte årsrapp ort
Oplysning om de uddannelsesmæ
æssige
og fa
aglige kvalifikationer ho
os
tilbudsg
giveren og virksomhed
v
dens
medarbejd
dere og isæ
ær hos den e
eller de
personer, der er ansvarlige ffor
udførelssen af den udbudte
u
yde
else.

Udbudsbilag 1 kan
anve
endes
Erklæring skal
s
afgivess
på Udbudsbilag 2

3.
4.

5.

Såfre
emt tilbudsgiver udgør e
en
samme
enslutning af
a virksomhe
eder
(konsorttium):
Virksomhederne skal
s
vedlæg
gge
erklæring om,
o at disse
e hæfter sollidarisk,
direkte og
g ubetinget. Erklæringe
en skal
endvidere indeholde oplysning
g om,
hvem de
er er fælles befuldmæg
gtiget

Årsra
apport
Oplysning
gerne kan
afgives
a
på Udbudsbilag
U
g
3.
3

Kontraktbilag 6 skal
anvendes.
Herudover vedlæggess
relevante bilag vedr.
personlige forhold,
og finansieel
økonomisk
ø
fo
ormåen sam
mt teknisk oog
faglig fo
ormåen.

Yde
erligere
fork
klaring
Pk
kt. 7.2
Pk
kt. 7.2

kt. 7.4
Pk

Pk
kt.7.1,
Pk
kt. 7.2,
Pk
kt. 7.3
og
Pk
kt. 7.4

Yderligere fremsendes
s oplysning er vedr.
personlige
e forhold, øk
konomisk/fin
nansiel
kapacitet og
o teknisk/ffaglig kapaccitet for
alle virrksomhederrne i konsorrtiet
6.

Såfremt tiilbudsgiver baserer sig
g på en
anden viirksomheds
s økonomiskke og
finansielle
e og/eller te
ekniske og ffaglige
formåe
en:
De
er skal meds
sendes en
indesståelseserklæ
æring fra de
en
der
virksom
mhed, hvis ressourcer,
r
henvise
es til.

7.

Herudove
er vedlægge
es relevante
e bilag
vedr. finansiel og økonomisk forrmåen
samt teknisk
en.
t
og fa
aglig formåe
Udfyldt tilbudsliste

Region Miidtjylland
Koncernø
økonomi

ndeståelses
serklæringeen
In
i Kontraktb
bilag 7 kan
anvendes.

Pk
kt. 7.3
og
Pk
kt. 7.4

Herudover vedlæggess
relevante bilag vedr.
finansiel
f
og økonomiskk
fo
ormåen sam
mt teknisk oog
faglig fo
ormåen.

Kontraktbilag 2 skal
anve
endes

Pkt. 11
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