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Vejledning til høring
Region Midtjylland påtænker i sommeren/efteråret 2015, at udbyde produkter til Radiologisk endovaskulær
intervention.
For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at
lave en høring af de foreløbige udarbejdede produktkrav.
Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og vil gerne invitere til et
høringsmøde den 1. eller 2. juli 2015. Ordregiver har planlagt, at afholde individuelle høringsmøder med de
potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for
mødernes forløb og melder herefter tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i
regionshuset på Olof Palmes Allé 15, Aarhus Nord, læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor.
Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, er der også mulighed for at fremsende
skriftligt høringssvar.
Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller sender et skriftligt høringssvar, er det
vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne
uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde
uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter
bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.
Høringsmaterialet består af:





Vejledning til høring, indeholdende bl.a. uddrag af udbudsbetingelserne, se lige nedenfor.
Kravspecifikation
Kontraktbilag 2, Tilbudslisten. Denne består af en Excel-mappe med tilbudslisterne til de enkelte
delaftaler fordelt på hver deres fane.
Udkast til Konsignationskontrakt

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de
enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive
vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.
Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke
blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter
høringen.

Høringsmaterialet kan downloades på følgende hjemmeside: www.udbud.rm.dk

Tilmelding til Høringsmøder bedes senest den 26. maj 2015 sendes til Anette.Christiansen@stab.rm.dk

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anette.Christiansen@stab.rm.dk
Angiv venligst i emnefeltet: ”Høring af produkter til Radiologisk endovaskulær intervention”
Skriftlige høringssvar skal være regionen i hænde senest torsdag den 2. juli, kl. 14:00
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Uddrag af Udbudsbetingelserne
Tidsplan
Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:
Uge 38-40

Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EUtidende.

Uge 38 – 45

Spørgsmål og svar periode

Uge 44 – 45

Frist for modtagelse af tilbud og eventuelle vareprøver

Uge 44-46

Gennemgang af tilbud

Uge 45 - 48

Eventuel afprøvningsperiode

Uge 53, 2015 – 3 2016

Forventet kontraktindgåelse

1. februar 2016

Forventet kontraktstart

.

Den udbudte genstand og omfang
Udbuddet påtænkes gennemført som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive
tilbud.
Der udbydes produkter til Radiologisk endovaskulær intervention, som anvendes på et eller flere af Region
Midtjyllands radiologiske/billede diagnostiske afdelinger.
Den foreløbige oversigt over delaftalerne:
Delaftale 1: Sheats Delaftale 2: PTA store balloner
Delaftale 3: Stents til iliacakar
Ordregiver påtænker at udbyde 80% af det årlige forventede forbrug.
Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2,
tilbudslisten.

Vareprøver, afprøvning samt produktpræsentation
Vareprøver:
Ordregiver påtænker, at teste røntgen markørerne på de tilbudte stents. Denne test vil blive udført på en
”dummy” og under gennemlysning.
Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve alle eller enkelte af de tilbudte produkter på et eller flere af
ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til tidspunktet for tildeling af kontrakt.
Udgiften til afprøvningen formodes afholdt af ordregiver, svarende til 50 % af tilbudsprisen.
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Produktpræsentation:
Ordregiver forventer ikke at afholde produktpræsentation i forbindelse med evalueringen af tilbuddene.

Prisoplysning
Priser angives i prisbilaget, Kontraktbilag 2, som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt.
øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.).
Tilbudsgiver skal afgive en pris på alle positionsnumrene indenfor hver delaftale, ligesom ordregiver
påtænker, at tilbudsgiver skal afgive ens priser uanset str., længde, krumning mm.
Ordregiver er i denne henseende interesseret i at høre fra potentielle tilbudsgivere, om der kan være
uhensigtsmæssigheder forbundet med denne måde at afgive tilbud på ?

Kontraktbilag 2, vedrørende Balloner og stents:
I tilbudslisten fremgår en masse forskellige størrelser på både balloner og stents. Ordregiver påtænker, at
skrive følgende vedr. størrelserne:

Størrelserne angivet i Kontraktbilag 2 er ikke mindstekrav, men er i stedet et udtryk for en vejledning til
tilbudsgiver om hvilke størrelser ordregiver har anvendt til dato.
De produkter der afgives tilbud på, skal dog være substituerbare med de udbudte størrelser, hvilket f.eks.
betyder, at de tilbudte størrelser skal ligge så tæt på de udbudte som muligt, og således kunne anvendes til
det udbudte formål.
Det er ordregivers brugergruppe der vurderer, om de tilbudte størrelser er substituerbare med det udbudte.

Kontraktform
Ordregiver agter for alle delaftalerne at indgå parallelle rammeaftaler med en eller flere leverandører.
Konsignationskontrakt:
Der skal tilbydes konsignationskontrakt for (i hvert fald) stents, og et udkast til kontrakten. Et udkast til en
konsignationskontrakt er vedlagt dette høringsmateriale, og ordregiver modtager meget gerne kommentarer
fra tilbudsgiverne.
Ordregiver agter at skrive i konsignationskontrakten, at levering, ved bestilling inden kl. 12:00 dagen før, skal
være 24 timer (for stents).

Øvrige oplysninger/spørgsmål til potentielle tilbudsgivere


Ordregiver overvejer, at medtage stents til femorale kar, og vil gerne have tilbudsgivernes
kommentarer og bud på eventuelle relevante mindstekrav og konkurrenceparametre.
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