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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23977-2017:TEXT:DA:HTML

Danmark-Viborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2017/S 015-023977
Udbudsbekendtgørelse
Tjenesteydelser
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland
29190929
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen, Indkøb og Medicoteknik, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
E-mail: Anders.Jakobsen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/
udbud-og-indkob/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Indkøb og Medicoteknik
Oluf Palmes Allé 15
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen, Indkøb og Medicoteknik, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
E-mail: Anders.Jakobsen@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/udbud-og-indkob/udbud/

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand
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II.1)

Udbuddets omfang

II.1.1)

Betegnelse:
Udbud af PDM-system.

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
72000000

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Kontrakten vedrører anskaffelse, levering (herunder uddannelse af superbrugere og teknisk personale),
vedligeholdelse og support af et PDM-system til Region Midtjylland.
I forbindelse med leveringen af systemet, skal der etableres en række integrationer, herunder til regionens EPJ,
ligesom systemet efter levering løbende ønskes videreudviklet, således det i videst muligt omfang er opdateret i
forhold til regionens kritiske systemer og medicotekniske udstyr.

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:
Idet regionen på nuværende tidspunkt (delvist) anvender forskellige PDM-systemer på de 7 regionshospitaler,
er det regionens ønske at konsolidere disse, således at det samme system anvendes på samtlige hospitaler
samt på de hospitaler, der ikke måtte anvende et PDM-system i forvejen.
Udbuddet vedrører således anskaffelse, levering (herunder uddannelse af superbrugere og tekniske
medarbejdere) samt efterfølgende vedligeholdelse og support af et PDM-system, og har til formål at etablere
et velfungerende PDM-system på samtlige anæstesi-, opvågnings- og intensivpladser i Region Midtjylland
med henblik på en øget kvalitet i patientbehandlingen. Herudover er det formålet at sikre digitalisering på
samtlige anæstesi- og intensivafdelinger, og derigennem sikre et sammenhængende patientforløb samt kvalitet i
registrering og præsentation af data indenfor anæstesi, opvågning og intensiv.
Videre skal PDM-systemet ud fra ovenstående hovedformål fungere i sammenhæng med Region Midtjyllands
EPJ og medicotekniske udstyr.

II.2.5)

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

II.2.6)

Anslået værdi

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 4
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Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Ordregiver vælge de 4 ansøgere, som i lyset
af den udbudte opgave har den bedste økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige formåen.
Ved vurderingen vil Ordregiver særligt lægge vægt på referencer fra tilsvarende leverancer, herunder at der er
tale om samme system, samme ydelser og leveringen er sket til offentlige kunder.
Udover ovenstående vil der — i prioriteret rækkefølge blive lagt vægt på:
— Årlige antal gennemsnitligt beskæftigede inden for service og support
— Ansøgers samlede omsætning de seneste 3 år.
II.2.10)

Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11)

Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13)

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

II.2.14)

Yderligere oplysninger

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:
Der henvises til den i udbudsmaterialet vedlagte kontrakt med tilhørende bilag.

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

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

Proceduretype
Udbud med forhandling

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.1.5)

Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at
indgå forhandlinger

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
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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: 21/02/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/03/2017

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
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.2.7)

Betingelser for åbning af bud
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)

Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Der vil ikke blive ydet vederlag til tilbudsgiver i forbindelse med forhandlingerne.

VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: erst@klfu.dk
Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3)

Klageprocedure

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: erst@klfu.dk
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2017
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