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Den udbudte opgave
 Løbende udførelse af revision af de danske
omkostninger i EU-programmet Interreg 5A
(ØKS)
 Region Midtjylland udbyder rammeaftalen på
egne vegne og på vegne af Region
Hovedstaden, Region Sjælland, Region
Nordjylland samt de projektpartnere, der
bliver tilknyttet Interreg 5A (ØKS) igennem
rammeaftalens løbetid.
Indkøb & Medicoteknik

Udbudsmaterialets opbygning
 UDBUDSBETINGELSER:
 Punkt 18 – Tjekliste for tilbudsgiver
 Udbudsbilag - vær opmærksom på at udfylde,
underskrive og vedlægge.

 UDKAST TIL KONTRAKT/RAMMEAFTALE:
 Kontraktbilag 2, 3, 7 og 8, vær opmærksom på
at udfylde alt det der skal udfyldes.
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Rettelse til udbudsmaterialet pr.
10. februar 2015


Udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.3 Teknisk kapacitet samt
udbudsbetingelserne pkt. 6.4:



Tidligere tekst:
Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem i forbindelse med
udførelse af revision, herunder evt. certificeringer. Oplysningerne kan
afgives i Udbudsbilag 3.



Erstattes af:
Afsnittet fjernes fra udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne.
Ligeledes udgår Udbudsbilag 6 – Kopi af certificeringer af udbudsmaterialet.
Reviderede udgaver af Udbudsbetingelser samt udbudsbilag er offentliggjort
på: www.udbud.rm.dk
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Udbudsmaterialets opbygning fortsat
 Udbudsbilag
 Udbudsbilag 1: Generelle oplysninger
 Udbudsbilag 2: Tro og love erklæring om forfalden gæld til
det offentlige og om udbudsdirektivets art. 45
 Udbudsbilag 3: Oplysninger om personlige forhold samt om
økonomisk/finansiel og teknisk/faglig kapacitet
 Udbudsbilag 4: Den seneste godkendte årsrapport
 Udbudsbilag 5: Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring
 Udbudsbilag 6: Kopi af certificeringer (UDGÅR)
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Udbudsmaterialets opbygning fortsat


Udkast til kontrakt/rammeaftale med kontraktbilag









Kontraktbilag 1: Opgavebeskrivelse
Kontraktbilag 2: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse (Udfyldes)
Kontraktbilag 3: Tilbudsliste (Udfyldes)
Kontraktbilag 4: Leveringsaftale
Kontraktbilag 5: Evt. yderligere kontraktrelevante bilag fra leverandørens tilbud
Kontraktbilag 6:Evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 7: Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og
ubetinget hæftelse (Udfyldes evt.)
Kontraktbilag 8: Indeståelseserklæring (Udfyldes evt.)
Kontraktbilag 9: Ansøgning om støtte
Kontraktbilag 10: Ansøgning om støtte – budgetskema
Kontraktbilag 11: Checkliste
Kontraktbilag 12: Kompletterande checklista kontroll på plats
Kontraktbilag 13: Frågeformulär ÖKS
Kontraktbilag 14: Modell för urval av projekt för kontroll på plats
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Spørgsmål til udbudsmaterialet
 Stilles skriftligt til jeppe.pedersen@stab.rm.dk
 1. Spørgefrist: d. 23. februar 2015
 Offentliggørelse: d. 2. marts 2015
 2. Spørgefrist: d. 10. marts 2015, kl. 12.00
 Offentliggørelse: løbende og frem til og med d. 17. marts 2015
 Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt muligt blive
besvaret og svar uploaded senest d. 17. marts 2015.
 Spørgsmål besvares samlet i anonymiseret form og offentliggøres
på www.udbud.rm.dk
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Betingelser for
deltagelse/udvælgelseskriterier

 Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 6
 Vedrører virksomhedens egnethed og ikke selve den
tilbudte opgaveløsning
 Tilbudsgivere, der ikke afgiver de nævnte oplysninger,
risikerer ikke at komme i betragtning
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Vigtige punkter i
udbudsbetingelserne
 Pkt. 7: Afgivelse af tilbud
 Tilbud skal være på dansk
 Følg meget gerne Tjeklisten i pkt. 18 – denne
indeholder en oversigt over bilag som skal
vedlægges tilbuddet. (Udbudsbilag 6 – Kopi af
certificeringer er udgået)
 Tjek det korrekte antal eksemplarer og krav til
mærkning af tilbud!
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Vigtige punkter i
udbudsbetingelserne
 Pkt. 14: Grundlag for udelukkelse af tilbudsgivere
 Afvigelse fra grundlæggende elementer – pligt til ikke
at tage tilbuddet i betragtning
 Afvigelse fra ikke-grundlæggende elementer – ret,
men ikke pligt, til at tage tilbuddet i betragtning

Vedlæg og/eller henvis IKKE til tilbudsgivers egne
almindelige salgs- og leveringsbetingelser el.lign.
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Udbuddets form
 Tildeling af kontrakt/rammeaftale vil ske ved anvendelse af
tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige
tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:
 Økonomi (55 %)
 Kvalitet (25 %)
 Kvalifikationer/kompetencer (20 %)

 Kontraktens/rammeaftalens varighed er 4 år.
 Der vælges én leverandør for kontrakten/rammeaftalen

Indkøb & Medicoteknik

Kontraktbilag 2 kravspecifikationen
 Mindstekrav er ufravigelige krav, som skal opfyldes.
Såfremt ét eller flere mindstekrav ikke er opfyldt, er
udbyder er forpligtet til at afvise tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt. Afgivelse af tilbud indebærer
automatisk, at tilbudsgiver garanterer, at samtlige
mindstekrav opfyldes. Der skal således ikke afgives
besvarelse på mindstekravene.
 Konkurrenceparametre er ønske om en bestemt
egenskab eller et bestemt vilkår som indgår i
tilbudsevalueringen. Manglende opfyldelse af et
konkurrenceparameter medfører ikke, at tilbuddet
bliver ikke-konditionsmæssigt.
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Kontraktbilag 3 - Tilbudslisten
 Alle gule felter SKAL udfyldes på
tilbudslisten
 Tilbuddet skal afgives i EUR ekskl. moms,
men inkl. alle øvrige udgifter forbundet med
udførelse af ydelserne og rådgivning,
herunder transporttid samt rejse- og
opholdsudgifter. Ved ad hoc rådgivning
forudsættes det, at størstedelen af
rådgivningen klares telefonisk eller pr. email.
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Vigtige frister og formalia
 Spørgsmål 1: d. 23. februar 2015
 Spørgsmål 2: d. 10. marts 2015 kl. 12:00
 Tilbudsfrist: d. 24. marts 2015 kl. 12:00
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Tak for i dag

www.regionmidtjylland.dk

