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Bilag
Bilag A.

Generelle oplysninger om Tilbudsgiver

Bilag B.

Udkast til aftale inkl. aftalebilag 9, 10 og 11 – øvrige aftalebilag udgøres
af/udfærdiges på grundlag af udbudsmaterialet i øvrigt og Sælgers tilbud
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Kravspecifikationer (svarskema)

Bilag D.

Finder ikke anvendelse i dette udbud

Bilag E.

Leveranceplan (svarskema)

Bilag F.

Tilbudskonfiguration og udstyrsoptioner (svarskema)

Bilag G.

Uddannelsesoptioner (tilbudsskema)

Bilag H.

Finder ikke anvendelse I dette udbud

Bilag I.

Reservedelsoptioner (tilbudsskema)

Bilag J.

Finder ikke anvendelse i dette udbud.

Bilag K.

Tilbudsskema (anskaffelse og installation)

Bilag L.

Indeståelseserklæring (for moderselskab/producent)

Bilag M.

Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27 og artikel 45

Bilag N.

Referenceliste (svarskema)

Bilag O.

Tilbudsopbygning og –struktur

Bilag P.

Informationsbilag vedr. evaluering ifm. workshop og klinisk afprøvning

Bilag Q.

Årlig driftsomkostning på forbrugsvarer (tilbudsskema)

Bilag R.

List over forbrugsvarer (svarskema)
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Formålet med hæmodialysen er fjernelse af affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet
ved hjælp af en dialysemaskine, som filtrerer blodet som en slags kunstig nyre.
Formålet med udbuddet er, at de kliniske dialyseafsnit skal kunne udføre hæmodialyse behandlinger med state of the art udstyr for Region Midtjylland. Formålet er ligeledes, at hovedparten af de kliniske dialyseafsnit i Region Midtjylland får hæmodialysemaskiner fra
samme leverandør for at opnå standardisering på tværs af regionen.
Der gøres opmærksom på, at denne kontrakt vil være en sammenblanding af en offentlig
kontrakt og en rammeaftale.
For de udbudte hæmodialysemaskiner vil der være tale om en offentlig kontrakt.
Forså vidt angår de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale.
Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.
Årsagen til at rammeaftalen har så lang en varighed, er at de pågældende forbrugsvarer er
apparaturafhængige, og skal derfor kunne anskaffes i apparaturets forventede levetid.

2.

Ordregiver
Region Midtjyllan
Skottenborg 26
8800 Viborg
Danmark
v/ Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Danmark

2.1

Ordregivers kontaktpersoner
Indkøbsansvarlig kontaktperson:
Projektchef Lars hansen
Tlf.: +45 7841 4500
Fax: +45 7841 4580
E-mail: Lars.hansen@stab.rm.dk
Administrativ kontaktperson:
Projektsekretær Helle Slotsdal
Tlf.: +45 7841 4500
E-mail: Helle.slotsdal@stab.rm.dk
Tilknyttet projektet er medicoteknisk rådgiver B.sc.EE Rikke Koch Jensen.
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Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: ”Udbud af
Hæmodialysemaskiner med tilhørende forbrugsvarer, EU-udbud nr. 2012/S xxx-xxxxxx”
Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via den administrative
kontaktpersoner.

3.

Generelt
Nærværende udbud er et offentligt udbud offentliggjort ved bekendtgørelse 2012/S 75123640 d. 16 april 2012. Den aftale, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er
offentlige kontrakt.
Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser med bilag inklusive udkast til
aftale med aftalebilag. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbud således skal afgives i
overensstemmelse med alle krav i hele dette materiale.

3.1

Tilbuddets udformning
Tilbuddet skal afgives i nøje overensstemmelse med de krav, som er anført i nærværende
udbudsmateriale. Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet og Tilbudsgiver skal
svare udtømmende på alle punkter og i alle skemaer, hvor besvarelse er ønsket.
Der skal kun vedlægges dokumentation, hvor det er udtrykkeligt nævnt eller må anses som
et nødvendigt supplement til Tilbudsgivers besvarelse af udbudsmaterialet. Eventuel
yderligere dokumentation for Tilbudsgivers besvarelse skal fremsendes på anmodning.
Ordregiver gør opmærksom på, at ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses
som konditionsmæssigt, idet Ordregiver kun i begrænset omfang har mulighed for at lade
Tilbudsgiver korrigere sit tilbud, jf. Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011.
Det er Tilbudsgivers ansvar, at det afgivne tilbud indeholder alle nødvendige oplysninger
samt nødvendig dokumentation m.v.

3.1.1

Tilbudsopbygning og -struktur
Oplysningerne forventes afgivet som anført i udbudsmaterialet og forventes angivet i
vedlagte svar- og tilbudsskemaer for såvel originaltilbud i papirform som den elektroniske
tilbudskopi.
Ordregiver forventer, at Tilbudsgiver følger den tilbudsopbygning og -struktur, der fremgår
af punkt 3.3 og Bilag O.
Det forventes, at tilbud i papirform afleveres i ringbind el.lign. med indholdsfortegnelse, da
”løsbladssystem” ikke giver et overskueligt overblik.
Al dokumentation og information, som Tilbudsgiver afgiver på anden måde end i de dertil
vedlagte svar- og tilbudsskemaer, forventes at indeholde en klar og entydig henvisning til
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nummerering og overskrifter i udbudsmaterialet, herunder til krav anført i
kravspecifikationen Bilag C samt øvrige bilag, jf. punkt 1.
3.1.2

Udfyldelse af svar- og tilbudsskemaer
Svar- og tilbudsskemaerne, jf. bilagsfortegnelsen i punkt 1, er udarbejdet med henblik på at
sikre en lige vurdering af de indkomne tilbud. Hvis alle tilbudsgivere følger samme
tilbudsstruktur, bliver gennemgangen af de indkomne tilbud mere ensartet og mere
gennemsigtig.
Tilbudsgivers besvarelse af hvert enkelt punkt i de anførte svar- og tilbudsskemaer
forventes som udgangspunkt at være så fyldestgørende og udtømmende, at Ordregiver kan
evaluere det tilbudte, jf. punkt 9, alene på baggrund heraf.
Ordregiver er bekendt med, at der er en grænse for hvor mange karakterer hvert
besvarelsesfelt kan indeholde, og at ikke al information, herunder tabeller, diagrammer,
billeder og lign. er egnet til afgivelse i skemaform.
Tilbudsgiver kan derfor i nødvendigt omfang undtagelsesvist henvise til yderligere
dokumentation og information ved besvarelsen af et punkt i de anførte svar- og
tilbudsskemaer.
Ordregiver forventer, at alle henvisninger indeholder en eksakt reference (bilagsnummer,
sidenummer etc.) til hvor Ordregiver præcist kan finde den yderligere dokumentation og
information i Tilbudsgivers tilbud. Se endvidere punkt 3.1.3.

3.1.3

Elektroniske tilbudskopier og -formater
Tilbudsgiver bør ud over det originale tilbud i papirform også medsende elektroniske
tilbudskopier jf. punkt 4.4.
Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er
identisk med det originale tilbud. I tilfælde af modstrid imellem dokumenterne vil det være
den underskrevne, originale papirversion, der har forrang. Såfremt oplysninger ved en fejl
ikke er indeholdt i den originale papirversion, men findes i den elektroniske kopi, betragtes
dette ikke som modstrid.
Materialet i de elektroniske kopier af tilbudsmaterialet bør være i et offentligt tilgængeligt
format såsom PDF eller ODF (open document format). Alle svar- og tilbudsskemaer
forventes dog udfyldt og returneret i det samme elektroniske format, som det foreligger i
udbudsmaterialet. Ordregiver forventer desuden, at de enkelte filer i de elektroniske kopier
hverken er sikret mod kopiering eller låst mod bearbejdelse.
Ordregiver forventer, at alle interne referencer i den elektroniske tilbudskopi (herunder
henvisninger fra svar- og tilbudsskemaer til yderligere dokumentation og materiale i
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tilbuddet) foreligger som hyperlinks således, at Ordregiver let kan orientere sig i den
elektroniske tilbudskopi og finde frem til den fornødne information uden at være nødsaget
til at printe hele tilbuddet ud.
3.2

Tilbudsgivers eventuelle forbehold
Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres tydeligt i tilbudsbrevet med
reference til det punkt, det vedrører, og bedes begrundet.
Ordregiver kapitaliserer evt. forbehold.
Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder blandt andet pris,
ibrugtagningsfrister, aftalevilkår samt forbehold, som Ordregiver ikke kan kapitalisere, vil
medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke konditionsmæssigt. Tilbuddet vil derfor
ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Flere ikke grundlæggende elementer i
udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende
element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at
tilbuddet ikke tages i betragtning.
Såfremt Tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser vil disse ikke blive
betragtet som en del af tilbuddet og vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddet eller i
aftalegrundlaget.

3.3

Checkliste til tilbuddet
Følgende oplysninger bør fremgå af tilbuddet:
Udfyldt og underskrevet skema til generelle oplysninger om Tilbudsgiver, jf. Bilag A.
Følgende oplysninger skal fremgå af tilbuddet:
Udfyldt svarskema for kravspecifikation over fælles A-krav (for hver tilbudt model), jf.
Bilag C.
Udfyldt svarskema for kravspecifikation, jf. Bilag C.
Udfyldt svarskema med leveringsfrister, jf. pkt. 4.13 og Bilag E.
Udfyldt skema for grundkonfiguration (herunder leveranceoptioner) og udstyrsoptioner
samt evt. option på tilbagekøb af eksisterende udstyr, jf. Bilag F.
Udfyldt tilbudsskema for uddannelsesoptioner, jf. Bilag G, samt evt. øvrige oplysninger og
vilkår for uddannelse, jf. punkt. 5.6.
Udfyldt tilbudsskema for reservedelsoptioner, jf. Bilag I, samt evt. øvrige oplysninger og
vilkår for reservedele, jf. punkt. 5.8.
Installationsskitse og oplysninger om installationsforhold m.v., jf. punkt 4.3.1 Tilbudsgrundlag samt punkt 7.4.1.
Udfyldt tilbudsskema (anskaffelse og installation), jf. Bilag K.
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Materiale til kvalifikation af Tilbudsgiver, jf. punkt 10, herunder beskrivelse af Tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem samt de vedlagte erklæringer og attester, jf. Bilag L, Bilag M
og Bilag N.
Angivelse af oplysninger om evt. særlige myndighedskrav, jf. punkt 7.4.2
Udfyldt tilbudsskema for Årlig driftsomkostninger på forbrugsvarer, jf. Bilag Q
Udfyldt svarskema for Liste over forbrugsvarer jf. Bilag R
Følgende oplysninger skal desuden vedlægges tilbuddet:
Tekniske specifikationer, datablade, diagrammer og tegninger, der dokumenterer de tilbudte produkter og godtgør Tilbudsgivers besvarelse af punkterne i kravspecifikationen. Disse
dokumenter vil f.s.v.a. B-krav indgå i Ordregivers vurdering af tilbuddet i henhold til tildelingskriterierne, jf. punkt 9.
Det understreges, at samtlige krævede oplysninger skal angives særskilt for hver model,
hvis Tilbudsgiver vælger at afgive sidestillede eller parallelle tilbud, jf. punkt 6.3 og 6.4.
3.4

Sprog
Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen skal afgives på dansk. Dog accepteres
dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.
Udbudsmateriale er, og aftale vil være affattet på dansk.
Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal
foregå på dansk og være skriftlig.

3.5

Udarbejdelse af tilbuddet
Tilbuddet udarbejdes for Tilbudsgivers regning og risiko og returneres ikke.

3.6

Fortrolighed
Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men Ordregivers fortrolighedstilsagn må
i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at
videregive oplysninger til tredjemand.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder
indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Anmodes Ordregiver om
aktindsigt, vil Tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden Ordregiver træffer beslutning om,
hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt.
Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt
i det omfang, som følger af lovgivningen.
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Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller
regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på
arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser:
Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: www.skat.dk.
Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.
Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside:
www.at.dk.

4.

Frister og tidsplaner

4.1

Informationsmøde
Ordregiver vil afholde et informationsmøde med henblik på gennemgang af den praktiske
afvikling af udbudsforretningen og en gennemgang af de kommercielle og juridiske samt
tekniske aspekter af udbudsmaterialet, d.27. april 2012 kl. 10.30 - 12.30.
Informationsmødet vil finde sted på nedenstående adresse:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Mundtlig besvarelse af evt. spørgsmål til udbudsmaterialet afgivet under
informationsmødet er ikke bindende for Ordregiver, idet alle spørgsmål til
udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt og vil blive besvaret skriftligt.
Tilmelding for deltagelse i informationsmødet skal ske til den i punkt 2.1 anførte
indkøbsansvarlige kontaktperson senest d. 26. april 2012 med angivelse af firmanavn samt
antal deltagere.

4.2

Spørgsmål
Ordregiver opfordrer Tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der
er forhold og krav, der efter Tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at
opfylde eller som synes beskrevet på ufuldstændig vis.
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt skriftligt pr. e-mail til den i
punkt 2.1 anførte indkøbsansvarlige kontaktperson så tidligt som muligt og senest den 16.
maj 2012. Spørgsmålene vil blive besvaret senest den 25. maj 2012. Spørgsmål, der stilles
efter nævnte spørgefrist, vil blive besvaret, hvis det er muligt, senest pr. ovennævnte
svarfrist. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil
ikke blive besvaret.
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Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på www.udbud.rm.dk og
www.udbud.dk.
Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet.
Ordregiver forventer, at spørgsmål opstilles på listeform med tydelig angivelse af det sted i
udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.
4.3

Besigtigelse af adgangsforhold og installationssted(er) hos Ordregiver
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

4.3.1

Tilbudsgrundlag
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

4.3.2

Entreprisegrænse i forbindelse med tekniske installationer
Finder ikke anvendelse i dette udbud

4.4

Tilbudsfrist og tilbudsformater
Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde:
senest TORSDAG den 31. MAJ kl. 14:00.
For sent indkomne tilbud vil ikke blive taget i betragtning i tilbudsvurderingen. Det er alene
Tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt.
Tilbuddet bedes mærket ”Tilbud vedrørende udbud af hæmodialysemaskiner med
tilhørende leverandrøafhængige forbrugsvarer. EU-udbud 2012/S 75-123640”.
Der skal afleveres ét underskrevet original eksemplar af det fulde tilbud i papirform.

4.4.1

Tilbudskopier
Endvidere forventes følgende materiale afleveret ved afgivelse af tilbuddet:
1 stk. kopier af det fulde tilbud i papirform.
11 stk. elektroniske kopier af det fulde tilbud på usb memory-stick eller CD-ROM.
Ordregiver forbeholder sig ret til med tre dages varsel at udbede sig yderligere kopier af det
underskrevne originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag til brug for eventuelle
aktindsigtsbegæringer, klagesagsbehandlinger eller tilbudsevalueringen.

4.5

Adressat
Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til nedenstående kontaktperson:
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Region Midtjylland
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Aarhus N.
Kontaktperson: Helle Slotsdal
Hvis tilbuddet afleveres personligt, henvises til ovennævnte adresse over for hospitalets
indgang 2.
Hvis kvittering ønskes, skal Tilbudsgiver selv medbringe denne. Der udstedes udelukkende
kvittering for rettidig aflevering og ikke for modtagelse af korrekt antal kopier m.v.
4.6

Åbning af tilbud
Der vil ikke være mulighed for, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af de indkomne
tilbud.

4.7

Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet minimum 6 måneder fra tilbudsfristens udløb.

4.8

Præsentation af det tilbudte udstyr
Ordregiver påregner at lade alle Tilbudsgivere præsentere deres tilbud for sit kliniske og
tekniske personale torsdag d. 14. juni 2012. Hver Tilbudsgiver vil få mulighed for at give
en præsentation af samme varighed. De nærmere omstændigheder vil blive oplyst hver Tilbudsgiver efter tilbudsfristen.
Tilbudsgiver forventes at præsentere det tilbudte udstyr, dets væsentlige, nye eller særligt
attraktive funktioner i det omfang de indgår i tilbuddet, samt eventuelt væsentlige forhold
ved deres tilbud på uddannelse, service og reservedele.
Tilbudsgiver må ikke præsentere udstyr, funktioner, uddannelse, service eller andet, der ikke er omfattet af det afgivne tilbud.
Det bemærkes, at tilbudspræsentation alene vil have karakter af oplysning om tilbuddet og
teknisk afklaring, og at ingen form for forhandling af Tilbudsgivers tilbud vil finde sted.

4.9

Demonstration/besigtigelse af det tilbudte udstyr
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

4.10

Workshop og Klinisk afprøvning af det tilbudte udstyr
Klinisk afprøvning af det tilbudte udstyr indgår i Ordregivers evaluering af
undertildelingskriterierne Funktionalitet/brugervenlighed, Arbejdsmiljø/miljøhensyn og
IT/Software jf. punkt 9.6, 9.7 og 9.9, ligeledes vil erfaringer fra workshop indgå i
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Ordregivers evaluering af undertildelingskriterierne Funktionalitet/brugervenlighed,
IT/Software, Service/driftseffektivitet og arbejdsmiljø/Miljøhensyn jf. punkt 9.6, 9.7, 9.8
og 9.9. Tilbudsgiver skal således vederlagsfrit i minimum perioden uge 34 (workshop) og
uge 35 (klinisk afprøvning) 2012 stille 1 styk af det tilbudte udstyr inkl. forbrugsvarer til
Ordregivers rådighed i forbindelse med afprøvning af det tilbudte udstyr. I
afprøvningsperioden skal Tilbudsgiver desuden forvente vederlagsfrit, at stille
produktspecialist(er) til rådighed i nødvendigt omfang.
Såfremt det udstyr som stilles til rådighed for Ordregivers afprøvning rummer
funktionaliteter hvorved et B-krav opfyldes uden, at Tilbudsgiver i henviser til noget
varenummer, som fremgår af tilbudslisten (Bilag F), er Tilbudsgiver forpligtet til at opfylde
B-kravet - herunder at levere den fornødne hardware og/eller software der kan muliggøre
den angivne opfyldelse af B-kravet - inden for den tilbudte pris på grundkonfigurationen.
Det tilbudte udstyr skal på tidspunktet for tilbudsafgivelse være i overensstemmelse med og
overholde gældende lovgivning, samt alle forskrifter og bekendtgørelser for de pågældende
fagområder og det leverede udstyr, jf. i øvrigt Bilag B desangående.
Afprøvning vil foregå som klinisk afprøvning på et af Ordregivers hospitaler.
Det bemærkes, at afprøvning af det tilbudte udstyr alene vil have karakter af teknisk
afklaring, og at ingen form for forhandling af Tilbudsgivers tilbud vil finde sted.
4.11

Aftaletildeling og -start
Meddelelse vedr. tildeling af aftale forventes at ske i uge 41.
Aftale anses dog ikke for indgået, før aftalens endelige underskrivelse af begge parter, som
først kan finde sted efter udløb af standstill-perioden.

4.12

Leveringsfrister og ibrugtagning
Levering skal ske, når Ordregiver er klar til at modtage udstyret og så betids, at den
ønskede dato for ibrugtagning og drift kan overholdes iht. leveranceplanen Bilag E.
Ved udstyr hvor Ordregiver ikke har anført en dato for, hvornår installationsstedet er klart
til Tilbudsgiver, forudsættes levering så betids, at ibrugtagning og fuld drift af udstyret kan
påbegyndes senest 7 uger efter klarmelding.
Ved Ordregivers udnyttelse af optioner forudsættes levering så betids, at ibrugtagning og
fuld drift af udstyret kan påbegyndes senest 7 uger efter ordreafgivelse.
Det understreges, at leveranceplanen ikke er et konkurrenceparameter. Tilbudsgiver kan
således ikke tilbyde rabat eller andre fordele betinget af ændring af leveranceplanen.
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Konsekvenser for leveringsfrister og ibrugtagning ved forsinket aftale indgåelse
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

4.14

Udbudsplan (opsummering af ovenstående punkter)
16-4-2012

Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
i EU-Tidende.
Dato for offentliggørelse af udbudsmateriale på
www.udbud.rm.dk og www.udbud.dk

27-4-2012
Kl. 10.30 –
12.00

Informationsmøde vedr. udbud, jf. punkt 4.1.

16-5-2012
kl. 14.00

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt
4.2.

25-5-2012

Frem til denne dato kan Ordregiver offentliggøre
yderligere spørgsmål og svar til de bydende, jf.
punkt 4.2.

31-5-2012
kl. 14.00

Frist for modtagelse af tilbud, jf. punkt 4.4.

31-5 – 13-6
2012

Gennemgang af tilbud.

14-6-2012

Tilbudspræsentation, jf. punkt 4.8.

Uge 34 +
35

Workshop og Afprøvning af det tilbudte udstyr, jf.
punkt 4.10.

Uge 38

Forventet meddelelse om tildeling af
aftalehenholdsvis afslag til Tilbudsgivere (start på
standstill-periode), jf. punkt 4.11.

Uge 40/41

Forventet indgåelse af aftale.
Forventet leveringsopstart, jf. punkt 4.12.

1.12.2012
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Udbuddets formål og omfang
Formålet med hæmodialysen er fjernelse af affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet
ved hjælp af en dialysemaskine, som filtrerer blodet som en slags kunstig nyre.
Formålet med udbuddet er, at de kliniske dialyseafsnit skal kunne udføre hæmodialyse behandlinger med state of the art udstyr for Region Midtjylland. Formålet er ligeledes, at hovedparten af de kliniske dialyseafsnit i Region Midtjylland får hæmodialysemaskiner fra
samme leverandør for at opnå standardisering på tværs af regionen.
Der gøres opmærksom på, at denne kontrakt vil være en sammenblanding af en offentlig
kontrakt og en rammeaftale.
For de udbudte hæmodialysemaskiner vil der være tale om en offentlig kontrakt.
Forså vidt angår de udbudte forbrugsvarer vil der være tale om en rammeaftale.
Rammeaftalen vil strække sig over 8 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.
Årsagen til at rammeaftalen har så lang en varighed, er at de pågældende forbrugsvarer er
apparaturafhængige, og skal derfor kunne anskaffes i apparaturets forventede levetid.
Indkøbet skal understøtte regionens målsætning om nedbringelse af ventelisterne for
diagnostik og behandling samt regionens målsætning om til stadighed at kunne levere
behandling på et højt niveau. Indkøbet skal endvidere ske under hensyntagen til regionens
indkøbspolitiske målsætninger om, at regionens indkøb skal afspejle bevidsthed om kvalitet
og sikkerhed, herunder opretholdelse af høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og
personale samt en konstruktiv prioritering af og respekt for de økonomiske midler.
Aftaleperiode for rammeaftalen
Aftalen forventes at løbe fra uge 40 2012 til uge 40 2020.
Aftræk på rammeaftalen
Forbrugsvarer indkøbes direkte af regionens hospitaler jf. leveranceplanen Bilag E med reference til rammeaftalen og i overensstemmelse med dens præmisser, ligesom Sælger leverer i overensstemmelse hermed.
Optioner
Ordregiver har option på at kunne forlænge aftalen i 2 perioder á 12 måneder.

5.1

Leveranceoversigt
Udbuddet vedrører indkøb af hæmodialysemaskiner til installationssteder anført i
leveranceplanen Bilag E samt tilhørende leverandørafhængige forbrugsvarer.
Der udbydes i alt 130 styk udstyr, samt option på yderligere 50 styk udstyr.

5.2

Leveranceomfang
Udbuddet omfatter:
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En grundkonfiguration, jf. punkt 5.3.
Udstyrsoptioner, jf. punkt 5.4.
Option på evt. demontering, bortskaffelse og tilbagekøb af eksisterende udstyr, jf. punkt
5.5.
Uddannelsesoptioner, jf. punkt 5.6.
Reservedelsoptioner, jf. punkt 5.8.
De aftalevilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af punkt 8 og aftaleudkastet
(Bilag B) med tilhørende underbilag, jf. endvidere driftsforudsætninger punkt 5.10.
Det kliniske anvendelsesformål og omfang af den udbudte leverance, herunder evt.
bygningsmæssige leverancer samt grænseflader herfor fremgår af kravspecifikationen
(Bilag C).
Den konkrete kravspecifikation, herunder krav til KVALITET OG FUNKTIONALITET
m.v. fremgår af punkt 7 og de yderligere punkter i kravspecifikationerne (Bilag C).
Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre det angivne installationssted inden for regionen i
forbindelse med aftaleindgåelse eller efterfølgende jf. udkast til aftale (Bilag B).
Tilbudsgivers garantier vedr. adgangsforhold og installationsforhold, jf. punkt 4.3.1
bortfalder da.
5.3

Grundkonfiguration
Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en grundkonfiguration som i forhold til den specificerede
tiltænkte anvendelse skal kunne sættes i relevant klinisk drift. Den tiltænkte anvendelse og
leveranceomfanget er angivet i kravspecifikationen (Bilag C).
Grundkonfigurationen skal omfatte alle de hardware- og softwarekomponenter, der er
nødvendige for at opfylde alle A-krav i kravspecifikationen (Bilag C).
De af grundkonfigurationen omfattede hardware- og softwarekomponenter, der er
nødvendige for at opfylde alle A-krav skal endvidere opfylde Ordregivers B-krav i det
omfang Tilbudsgiver har redegjort herfor i besvarelsen af kravspecifikationen (Bilag C).
Tilbudsgiver forventes at afgive tilbud på grundkonfigurationen i Bilag F, jf. punkt 7.1.

5.3.1

Øvrige leverancer
Leverancen til hvert installationssted omfatter endvidere:
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Opstilling, installation og tilslutning af udstyret inkl. alle fremføringer og føringsveje fra
udstyret til tilslutningspunkt for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet, jf.
punkt 4.3.2.
Basal instruktion i nødvendigt omfang for Ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker
anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for Ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på Ordregivers lokaliteter
efter aftale og indenfor Ordregivers åbningstid jf. også Bilag B.
Applikationstræning af Ordregives brugere. Antal deltagere fremgår af kravspecifikationen
Bilag C. Træningen afholdes på Ordregivers lokaliteter efter aftale og indenfor Ordregivers
åbningstid jf. også Bilag B.
Disse ydelser skal være inkluderet i prisen på grundkonfigurationen i Bilag F.
Evt. nødvendige ændringer af eksisterende installationer og bygningskonstruktioner
foretages og betales af Ordregiver, med mindre andet er angivet i kravspecifikationerne, jf.
Bilag C.
5.4

Udstyrsoptioner
Udbuddet omfatter herudover optioner på supplerende hardware- og softwarekomponenter
som vil muliggøre en bedre opfyldelse af Ordregivers B-krav end grundkonfigurationen
alene – det vil sige supplerende hardware- og softwarekomponenter, der enten kan
muliggøre en mer-opfyldelse af B-krav, der allerede opfyldes af grundkonfigurationen, eller
kan muliggøre opfyldelse af B-krav, som ikke opfyldes af grundkonfigurationen.
Alle udstyrsoptioner skal prissættes særskilt og vil alle indgå direkte i Ordregivers
evaluering af tilbuddets totaløkonomi, jf. punkt 9.5, og i Ordregivers evaluering af
Funktionalitet/brugervenlighed, IT/Software, Service/driftseffektivitet og
Arbejdsmiljø/miljøhensyn jf. punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9.
Tilbudsgiver forventes at afgive tilbud på udstyrsoptioner i Bilag F, jf. punkt 7.2.1.

5.5

Option på evt. demontering, bortskaffelse af eksisterende ud styr.
Finder ikke anvendelse i dette udbud

5.6

Uddannelsesoptioner
Udbuddet omfatter endvidere option på uddannelse af Ordregivers kliniske personale og
teknikere, jf. Bilag G. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på Uddannelse som beskrevet i Bilag
G.
Hvert uddannelsesniveau, der er beskrevet i Bilag G skal betragtes som et selvstændigt
afsluttet forløb og Tilbudsgiver må ikke i forbindelse med tilbudsgivningen for et niveau
forudsætte gennemførelse af uddannelse på et af de lavere niveauer.
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Tilbudsgivers prissætning af option på uddannelse vil indgå direkte i Ordregivers
evaluering af totaløkonomien for hvert enkelt installationssted på baggrund af den
forventede efterspørgsel på det pågældende installationssted. Efterspørgslen for hvert enkelt
installationssted er angivet i Bilag G.
Tilbudsgiver skal i tilbuddet anføre evt. øvrige vilkår og supplerende oplysninger, herunder
krav til almene forhåndskundskaber hos Ordregivers kliniske og tekniske personale. Disse
oplysninger indgår ikke i evalueringen.
Tilbudsgiver forventes at afgive tilbud på uddannelsesoptioner i Bilag G.
5.7

Serviceoptioner
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

5.8

Reservedelsoptioner
Udbuddet omfatter optioner på reservedele i hele udstyrets levetid. Tilbudsgiver skal afgive
tilbud på reservedelsoptioner og –vilkår, jf. Bilag I, for hver tilbudt udstyrstype.
En reservedelsforsikring er at forstå således, at Tilbudsgiver stiller garanti for at udskifte en
reservedel uden vederlag, hvis den pågældende reservedel skulle blive defekt – mod at Ordregiver betaler Tilbudsgiver en fast årlig forsikringspræmie herfor.
Reservedelsforsikringer skal prissættes pr. år.
Tilbudsgiver skal angive alle reservedele, der koster over DKK 5000 pr. stk. ved
tilbudsfrist. Tilbudsgiver skal oplyse evt. varenummer, varebetegnelse, årlig
forsikringspræmie, anskaffelsespris ved tilbudstidspunktet samt estimeret levetid.
Tilbudsgiver forventes at anvende Bilag I hertil.
Hvis en funktionel enhed af udstyret består af identiske eller næsten identiske komponenter,
der kan udskiftes enkeltvist, eller der indgår flere identiske eller næsten identiske
funktionelle enheder i udstyret, der sammenlagt koster over DKK 5000 ved
tilbudstidspunktet skal Tilbudsgiver ligeledes angive disse. Tilbudsgiver forventes at
anvende Bilag I hertil. Tilbudsgiver skal oplyse evt. varenummer, betegnelse, samlet årlig
forsikringspræmie, anskaffelsespris pr. stk. (komponent) ved tilbudstidspunktet, samt
estimeret levetid.
Identiske komponenter vil eksempelvis være reservedele med samme varenummer, der
optræder flere gange i udstyret. Næsten identiske komponenter vil eksempelvis være
reservedele med forskelligt varenummer, men næsten identisk udformning (f.eks. kun
forskel højre/venstre), som har samme (del)funktion. Der er således navnlig tale om de
tilfælde, hvor der ikke teknisk meningsfuldt kan tegnes reservedelsforsikring på de
individuelle komponenter, eller hvor det ikke vil have nogen værdi.
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Herudover skal Tilbudsgiver angive én samlet, årlig forsikringspræmie for alle øvrige
reservedele, der på tilbudstidspunktet koster under DKK 5000. Tilbudsgiver forventes at
anvende Bilag I hertil.
Enhver reservedel skal således enten være listet med individuel forsikringspræmie for den
enkelte komponent eller enhed af Tilbudsgiver eller være omfattet af den samlede, årlige
forsikringspræmie for øvrige reservedele.
Tilbudsgiver forpligtes til at levere og udskifte enhver reservedel der måtte blive defekt i
hele udstyrets levetid (10 år) uden beregning, hvis denne ikke optræder på Tilbudsgivers
liste og Ordregiver ville skulle betale mere end DKK 5000 (ved tilbudstidspunktet som
indeks 100) for den pågældende reservedel på udskiftningstidspunktet – eller Ordregiver
kan konstatere, at udstyret indeholder flere identiske reservedele af den pågældende type,
der samlet set vil koste mere end DKK 5000 (ved tilbudstidspunktet som indeks 100).
Tilbudsgivers prissætning af den samlede forsikringspræmie i hele udstyrets forventede
brugstid (8 år) fratrukket afhjælpningsperioden (12 måneder) på de af Tilbudsgiver listede
reservedele over DKK 5000 og den samlede forsikringspræmie for alle øvrige reservedele i
Bilag I vil indgå direkte i Ordregivers evaluering af totaløkonomien.
Hvor intet andet fremgår eksplicit, gælder de i punkt 5.10 anførte driftsforudsætninger for
samtlige reservedelsoptioner og skal dermed være indeholdt i Tilbudsgivers prissætning
heraf.
Hvis Ordregiver betaler den samlede forsikringspræmie for alle reservedele, som angivet af
Tilbudsgiver, skal Tilbudsgiver således uden vederlag udskifte enhver komponent i
udstyret, der måtte blive defekt i den periode forsikringen er tegnet for.
Ordregiver kan efter afhjælpningsperioden frit vælge at købe reservedele eller tegne en eller
flere reservedelsforsikringer i henhold til de tilbudte priser.
Tilbudsgiver forventes i tilbuddet, at anføre øvrige vilkår og supplerende oplysninger,
herunder procedurer for bestilling af reservedele, åbningstid, vilkår for returnering af
reservedele mv. Oplysningerne indgår ikke i evalueringen.
5.9

Optioner på yderligere udstyr
Udbuddet omfatter endvidere optioner på køb af et antal udstyr til det/de
installationssted(er), der er angivet i leveranceplanen Bilag E.
Hvert stykke udstyr på option skal kunne udnyttes af regionen frem til udgangen af
december 2014.
Ordregiver forbeholder sig dog ret til at genudbyde udstyr for de installationssteder, der er
angivet som optioner, enkeltvist eller samlet, i stedet for at udnytte disse optioner.
Optionerne bortfalder ikke i tilfælde af genudbud, så længe kontrakt på udstyret omfattet af
optionerne ikke er indgået med tredjemand.
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Yderligere kravspecificeret udstyr på option
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

5.9.2

Yderligere tilsvarende udstyr på option
Ordregiver har kravspecificeret udstyr til installationssteder jf. Bilag E og ønsker option på
tilsvarende udstyr jf. Bilag E.
Hver option på et stykke tilsvarende udstyr er knyttet til en specifik kravspecifikation jf.
Bilag E.
Hver option på et stykke tilsvarende udstyr kan således kun udnyttes i forhold til det
vindende tilbud for den specifikke kravspecifikation, hvortil optionen er tilknyttet.
Optionen kan kun udnyttes det antal gange, der er angivet i Bilag E.
Tilbudsgivers prissætning af det samlede antal optioner på tilsvarende udstyr vil indgå i
Ordregivers evaluering af totaløkonomi, jf. punkt 9.5, og i Ordregivers evaluering
Funktionalitet/brugervenlighed, IT/Software, Service/driftseffektivitet og
Arbejdsmiljø/miljøhensyn jf. punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9 med den angivne vægt i Bilag E.

5.10

Driftsforudsætninger
Nedenstående driftsforudsætninger skal lægges til grund for Tilbudsgivers prissætning af
tilbud og optioner, hvor andet ikke eksplicit fremgår.
Levetid: 10 år fra godkendt afleveringsforretning
Åbningstid: kl. 8.00 – 16.00 på hverdage, dog ekskl. helligdage
Oppetidsgaranti: 95 %
Responstid: 4 timer
Øvrige vilkår for drift og Sælgers afhjælpningspligt fremgår af udkast til aftale jf. Bilag B.

6.

Tilbudsafgivelse

6.1

Pris
Tilbud skal afgives i danske kroner ekskl. moms, uden kursforbehold, men inkl. told og
øvrige afgifter. Alle priser skal være faste, medmindre der i nærværende materiale er
angivet mulighed for prisregulering.

6.2

Afgivelse af delbud
Der kan ikke afgives tilbud på dele af leverancen. Der skal derimod afgives tilbud på alle
positioner indenfor leverancen.
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Afgivelse af sidestillede tilbud (tilbud på alternativt produkt)
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

6.4

Sideordnet udbud (parallelle tilbud)
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

6.5

Afgivelse af alternativt tilbud
Ved et alternativt tilbud forstås et tilbud, der tager sigte på at løse Ordregivers
grundlæggende behov på en anden måde, end Ordregiver har angivet, og som dermed
funktionelt og kvalitativt ikke lever op til Ordregivers kravspecifikation.
Alternative tilbud modtages ikke.

7.

Kravspecifikationer
Det udbudte udstyr er beskrevet i kravspecifikationerne, jf. Bilag C. Tilbud skal afgives i
overensstemmelse med kravspecifikationen, idet Tilbudsgiver punkt for punkt skal
redegøre for, hvorledes det tilbudte udstyr lever op til kravspecifikationen.
Kravspecifikationen i Bilag C omfatter:
Beskrivelse af den tiltænkte kliniske anvendelse (punkt 1).
Leveranceomfanget (punkt 2) angiver den grundkonfiguration, der skal afgives tilbud på,
og angiver herunder de leveranceoptioner, der skal angives med særskilt pris, samt antallet
af deltagere i den applikationstræning, der skal være indeholdt i tilbuddet, jf. punkt 5.3.1.
Tilbudsgiver skal i sin besvarelse angive, hvorledes leveranceomfanget opfyldes.
Oplysninger om eksisterende udstyr (punkt 3), hvis option på demontering, bortskaffelse og
tilbagekøb heraf indgår i udbuddet, jf. punkt 5.5.
Yderligere A- og B-krav til klinisk og teknisk funktionalitet og kvalitet m.v. (punkt 4 og
frem), jf. punkt 7.1 og 7.2. Tilbudsgiver skal i sin besvarelse angive, hvorledes A- og Bkrav opfyldes.
Tilbudsgiver forventes at anvende Bilag F ved specifikation af grundkonfigurationen for
hvert installationssted samt specifikation af samtlige tilbudte udstyrsoptioner.
Tilbuddet skal således omfatte en samlet pris for alle de hardware- og
softwarekomponenter, der er nødvendige for at efterleve alle Ordregivers A-krav til
grundkonfigurationen, herunder pris for de leveranceoptioner, hvor det er angivet, at de
skal oplyses med særskilt pris samt pris for hver af de hardware- og softwarekomponenter
som herudover måtte være en forudsætning for Tilbudsgivers besvarelse af hvorledes
Ordregivers B-krav opfyldes af tilbuddet.
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Alle besvarelser af hvorledes B-krav opfyldes, vil indgå i Ordregivers evaluering af
tilbuddet. Det er således ikke muligt for Tilbudsgiver, at tilbyde yderligere hardware- eller
softwarekomponenter, som ikke medtages i evalueringen.
7.1

A-krav
A-krav (alene) definerer minimumskravene til de hardware- og softwaredele, der udgør den
grundfiguration, der ønskes tilbud på. De samlede A-krav udgør således det teknologiske,
funktionelle og kvalitetsmæssige konkurrenceudgangspunkt for hvert installationssted.

7.1.1

Fælles A-krav
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

7.1.2

A-krav
Finder ikke anvendele i dette udbud.

7.1.3

Grundkonfigurationen
For hvert enkelt installationssted definerer A-krav tilsammen den grundkonfiguration, der
ønskes tilbud på, og som for den specificerede tiltænkte anvendelse på det pågældende
installationssted skal kunne sættes i relevant klinisk drift.
Den tiltænkte anvendelse og leveranceomfanget er angivet i kravspecifikationen (Bilag C).
Der kan af leveranceomfanget fremgå, at dele heraf skal anføres med særskilt pris og
således er optioner. Sådanne leveranceoptioner skal tilbydes og prissættes særskilt og vil
alle indgå direkte i Ordregivers evaluering af tilbuddets totaløkonomi, jf. punkt 9.5, og i det
omfang de opfylder B-krav tillige i Ordregivers evaluering af
Funktionalitet/brugervenlighed, IT/Software, Service/driftseffektivitet og
Arbejdsmiljø/Miljøhensyn jf. punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9 jf. punkt 7.2
Tilbudsgiver forventes at benytte Bilag F til besvarelse af, hvilke varenumre, der indgår i
den tilbudte grundkonfiguration og som er nødvendige for opfyldelse af alle A-krav for
hvert installationssted og angive en samlet pris herfor, jf. også punkt 5.3.1.

7.2

B-krav
For hvert installationssted på leveringsplanen er der udarbejdet et sæt B-krav
(konkurrenceparametre), der vægter positivt i Ordregivers evaluering af et tilbud i forhold
til underkriterierne, jf. punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9. Jo bedre Ordregiver vurderer, at tilbuddet
opfylder Ordregivers B-krav, desto bedre vil Ordregiver evaluere tilbuddet.
Opfyldelsen af B-krav vil i nogle tilfælde helt eller delvist kunne ske med de hardware- og
softwarekomponenter, der betinges af A-kravene, og som derfor udgør
grundkonfigurationen.
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I andre tilfælde vil opfyldelsen eller mer-opfyldelsen af B-krav forudsætte hardware- og
softwarekomponenter ud over den tilbudte grundkonfiguration. Disse hardware- og
softwarekomponenter udgør udstyrsoptioner, jf. punkt 5.4.
Tilbudsgiver forventes i Bilag C for hvert installationssted fyldestgørende at besvare om og
hvorledes alle B-krav opfyldes samt vedlægge de efterspurgte diagrammer og
tegningsmateriale, jf. punkt 3.1.2 og tjeklisten punkt 3.3.
Besvarelse af B-krav gælder og er bindende for det installationssted, hvor udstyret er
tilbudt.
Besvarelsen forventes herudover at angive varenummer for den komponent eller
funktionalitet, der kræves for at opfylde B-kravet, både når den angivne opfyldelse af det
pågældende B-krav er indeholdt i den grundkonfiguration, der er nødvendig for opfyldelsen
af A-krav, og når den angivne opfyldelse forudsætter supplerende udstyrsoptioner. I
tilfælde af at der med en udstyrsoption er tale om en mer-opfyldelse af et B-krav, der tillige
delvis opfyldes af grundkonfigurationen, forventes at dette entydigt fremgår.
Det er alene opfyldelsen af B-krav, der indgår i Ordregivers evaluering af et tilbud i forhold
til underkriterierne jf. punkt 9.
Alle B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Ordregiver har i kravspecifikationen (Bilag C) for hvert installationssted grupperet de enkelte B-krav og angivet den prioritering hvormed de enkelt B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Således
vil 1. prioritet af B-krav samlet set vægte højere end 2. prioritet og så fremdeles.
B-krav er ikke obligatoriske. Angiver Tilbudsgiver, at et eller flere B-krav ikke kan
opfyldes, ses der ikke bort fra tilbuddet, men tilbuddet vil indgå i evalueringen med den
lavest mulige vurdering af det eller de pågældende B-krav.
Tilbudsgiver forventes dog så vidt muligt, at afgive tilbud med bedst mulig opfyldelse af de
angivne B-krav for hvert installationssted jf. Bilag C.
Tilbudsgiver skal tillige være opmærksom på, at B-krav kan være stillet i sammenhæng
med et A-krav, f.eks. hvor Ordregiver ønsker at evaluere på mer-opfyldelse af et A-krav.
7.2.1

Udstyrsoptioner
Tilbudsgiver forventes at benytte Bilag F til besvarelse af, hvilke varenumre, der alene er
nødvendige for opfyldelse eller mer-opfyldelse af de lokale B-krav, og som ikke også er
nødvendige for opfyldelse af A-kravene for det enkelte installationssted. Tilbudsgiver skal
angive en pris for hvert enkelt varenummer (udstyrsoptioner, jf. punkt 5.4).
Tilbudsgiver må ikke angive flere forskellige alternative udstyrsoptioner til opfyldelse af et
B-krav.
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Angiver Tilbudsgiver noget sted i tilbuddet, at et B-krav opfyldes uden at henvise til noget
varenummer, som fremgår af tilbudslisten (Bilag F), er Tilbudsgiver forpligtet til at opfylde
B-kravet - herunder at levere den fornødne hardware og/eller software der kan muliggøre
den angivne opfyldelse af B-kravet - inden for den tilbudte pris på grundkonfigurationen.
7.3

IT-krav og vilkår
A-krav til IT installationer mv. fremgår af Bilag C.
Ovenstående betydning af A-krav gælder også her.

7.4

Øvrige krav og oplysninger
I det omfang nedenstående oplysninger ikke allerede er omfattet af kravspecifikationerne,
forventes Tilbudsgiver som minimum at fremsende specifikationer for punkterne i dette
afsnit i det omfang disse er relevante for tilbuddet.
De afgivne oplysninger vil alene indgå i evalueringen af tilbuddet, hvis det direkte fremgår
af kravspecifikationen Bilag C og i det omfang de tjener som dokumentation af
Tilbudsgivers besvarelser i Bilag C, jf. punkt 3.1.2, 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9.

7.4.1

Oplysninger om installationsforhold m.v.
Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge tilbuddet:
En specifikation af dimensionerne for største enkelte transportkasse og vægten for tungeste
enkelte transportkasse.
En specifikation af samtlige krav det pågældende udstyr stiller til eksempelvis driftsmiljø,
bærende konstruktioner, tekniske installationer af enhver art, herunder: el, vand, varme,
kloak, ventilation, kølesystem og IT.
Hvis det tilbudte udstyr herudover kræver særlige tilslutningsforhold eller lignende for at
kunne fungere optimalt, skal Tilbudsgiver udtrykkeligt anføre dette i tilbuddet.

7.4.2

Oplysninger om særlige myndighedskrav
Hvis opstilling, installation, afprøvning og anvendelse af det pågældende udstyr er omfattet
af særlige myndighedskrav, mærkning og/eller direktiver, eller er omfattet af standarder,
anbefalinger fra sundheds- og miljøfaglige organisationer eller lign. instanser, har
Tilbudsgiver pligt til at oplyse herom i tilbuddet.

7.4.3

Oplysninger til supplering af opgivelser for evt. dosimetri og billedkvalitet
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

7.4.4

Beskrivelse af Tilbudsgivers testprocedurer
Tilbudsgiver bedes afgive en fyldestgørende redegørelse for Tilbudsgivers procedurer for
kontrol og test af udstyr og installation, herunder producentens krav og anbefalinger hertil.
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Subsidiært hertil forventes Tilbudsgiver at afgive en fyldestgørende vejledning og
procedurebeskrivelse for hvorledes Ordregiver kan efterprøve Tilbudsgivers kontrol og test
af udstyr og installation, samt anbefalinger til hvorledes Ordregiver kan kontrollere
overensstemmelsen mellem udstyr og installation og Tilbudsgivers
kvalitetssikringsdokumentation.
7.4.5

Afgivelse af øvrige oplysninger efter tildeling
Ordregiver forbeholder sig ret til at rekvirere yderligere tekniske oplysninger og specifikationer på det tilbudte udstyr og yderligere oplysninger og vilkår for uddannelse, service og
reservedele samt muligheder for forskningssamarbejde i forbindelse med indgåelse af aftale.

8.

Aftaleudkast
Vedlagte aftaleudkast (Bilag B) inkl. bilag udgør vilkårene for samhandel i tilfælde af
tildeling.
Aftaleudkastet suppleres med relevante oplysninger og bilag fra Tilbudsgivers tilbud. Det
fremgår af udkastet, hvor aftalen suppleres.
Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for aftalevilkår. Tilbudsgiver opfordres til at
gennemlæse aftaleudkast nøje og stille evt. spørgsmål hertil hurtigst muligt og inden
spørgefristens udløb, jf. punkt 4.2.

9.

Tildelingskriterier og evaluering
Ordregiver agter at indgå aftale med den Tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver samlet
set økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hvert enkelt tilbud bedømmes på underkriterierne
anført i punkt 9.5 – 9.9.

9.1

Bevillingsmæssig dækning
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

9.2

Evalueringsprocessens gennemførelse
Evaluering vil blive foretaget af brugergruppen, ud fra underkriterierne nævnt i punkt 9.5 –
9.9.

9.2.1

Indledende vurdering af de indkomne tilbud
De indkomne tilbud vurderes på følgende måde:
Indledningsvis kontrolleres det, om tilbuddene er vedlagt de krævede oplysninger til dokumentation af Tilbudsgivers økonomiske, teknisk/faglige mv. kvalifikationer og om tilbuddet i øvrigt opfylder de stillede formkrav. Er dette ikke tilfældet risikerer man som Tilbuds-
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giver, at Ordregiver ikke lovligt kan tages ens tilbud i betragtning, jf. Bekendtgørelse Nr.
712 af 15. juni 2011.
Ordregiver gennemgår herefter, om tilbuddene er vedlagt de øvrige krævede oplysninger,
jf. punkt 3.3. Er dette ikke tilfældet for et tilbud, er det ukonditionsmæssigt, og der vil blive
set bort fra tilbuddet i det følgende.
Ordregiver gennemgår dernæst, om tilbuddene opfylder alle de minimumskrav, der fremgår
af udbudsmaterialet, herunder alle A-krav i kravspecifikationen i Bilag C, jf. punkt 7.1 og
7.3. Er dette ikke tilfældet for et tilbud, er det ukonditionsmæssigt, og der vil blive set bort
fra tilbuddet i det følgende. Tilsvarende vil der i det følgende blive set bort fra tilbud, som
på grund af forbehold er ukonditionsmæssige, jf. punkt 3.2.
Ordregiver vurderer endeligt, om der foreligger saglige forhold, der begrunder, at udbuddet
må annulleres.
9.2.2

Sideordnet udbud: Valg mellem parallelle tilbud på forskellige teknologier eller teknologiske niveauer
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

9.2.3

Evaluering af sidestillede tilbud fra samme Tilbudsgiver
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

9.2.4

Evaluering af optioner på yderligere udstyr
Tilbud på optioner på yderligere udstyr evalueres og pointgives tilsvarende hvert
installationssted for sig, jf. punkt 9.3, herunder særskilt evaluering for hver Tilbudsgiver af
evt. sidestillede tilbud, jf. punkt 9.2.3.
Totaløkonomien beregnes for såvel udstyr på option som de øvrige stykker udstyr omfattet
af udbuddet.
KRAVSPECFIFICERET UDSTYR:
TILSVARENDE UDSTYR:
Den samlede pointsum for evalueringen af totaløkonomien samt punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9,
jf. punkt 9.3.3, for hvert tilbud til et installationssted multipliceres først med det antal gange
Ordregiver har anført i Bilag E, at en option på et vindende stykke udstyr for en specifik
kravspecifikation skal kunne udnyttes, og dernæst med den ligeledes i Bilag E angivne
vægt, og resultatet lægges til den pågældende pointsum. Denne resulterende pointsum
indgår herefter i den videre evaluering for det pågældende installationssted.

9.3

Evaluering af tilbuddene.
Hvert tilbud evalueres på hvert af underkriterierne for sig ved at tildele et antal point til
hvert enkelt tilbud..
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9.3.1

Evaluering af totaløkonomien og pointgivning
Forud for pointgivningen af totaløkonomien beregnes for hvert tilbud til et installationssted
totaløkonomien, jf. punkt 9.5.

9.3.2

Evaluering af KVALITATIVE UNDERTILDELINGSKRITERIER og pointgivning
Forud for pointgivningen af hvert enkelt tilbud vurderes særskilt for hvert tilbud og hvert
B-krav, hvor tilfredsstillende dette tilbud (dette udstyr) opfylder B-kravet, jf. punkt 9.6 –
9.9, og der gives en karakter for B-kravet eller gruppen af B-krav.
Herefter udregnes for hvert tilbud til et installationssted en vægtet karaktersum på baggrund
af de afgivne karakterer for samtlige B-krav på det pågældende underkriterium.
Point på underkriterierne for punkt 9.6, 9.7, 9.8 og 9.9 tiildeles således, at den højeste
vægtede karaktersum opnår det største pointtal og de øvrige tilbud tilsvarende færre.

9.3.3

Den samlede pointsum for hvert tilbud til et installationssted
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

9.4

Den samlet set økonomisk mest fordelagtige kombination af delaftaler og
tilbud
Finder ikke anvendelse i dette udbud.

9.5

Den samlede økonomiske konsekvens 50 %
Den samlede økonomiske konsekvens (Ordregivers totalomkostninger) vil blive evalueret
som summen af:
Anskaffelsespris, jf. punkt 5.3 og 5.4, samt fradrag (eller evt. tillæg) af evt. option på demontering, bortskaffelse og tilbagekøb af eksisterende udstyr, jf. punkt 5.5.
Uddannelsesoptioner: Prisen for yderligere uddannelse af Ordregivers personale, jf. Bilag
G, vægtet på baggrund af installationsstedets forventede behov, jf. punkt 5.6.
Reservedelsoptioner: Den samlede årlige forsikringspræmie i hele udstyrets forventede
brugstid (8 år) fratrukket afhjælpningsperioden (12 måneder) på de af Tilbudsgiver anførte
reservedele (herunder evt. identiske eller næsten identiske komponenter og enheder) over
DKK 5000 og den samlede forsikringspræmie på alle øvrige reservedele, jf. punkt 5.8 og
Bilag I.
Ordregivers estimat af omkostninger til evt. nødvendige ændringer af eksisterende installationer og bygningskonstruktioner hos Ordregiver som måtte følge af særlige produktspecifikke forhold ved det tilbudte udstyrs fysiske dimensioner, vægt og/eller køleteknik.
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Funktionalitet/Brugervenlighed 20 %
Under evaluering af Funktionalitet/brugervenlighed indgår Tilbudsgivers besvarelse i
relation til nedenstående forhold jf. kravspecifikationerne i Bilag C:
Punkt:
4.1.1- 4.1.19
4.3.1- 4.3.9
4.4.1- 4.4.4
4.5.1- 4.5.4
Evaluering foretages på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen i Bilag
C, eventuel dokumentation som Tilbudsgiver har fundet det nødvendigt at henvise til i
besvarelsen af kravspecifikationen og eventuel dokumentation som Ordregiver kræver i
Bilag C, jf. punkt 3.1, punkt 3.3 sidste bullpoint (Tekniske specifikationer, datablade,
diagrammer…) og punkt 7.4.
Alle ovenstående B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Ordregiver har i
kravspecifikationen (Bilag C) grupperet de enkelte B-krav og angivet den prioritering
hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Således vil 1.
prioritet af B-krav samlet set vægte højere end 2. prioritet og så fremdeles.
Eventuel besigtigelse af referenceinstallationer og afprøvning af udstyr, jf. punkt 4.9 - 4.10,
vil indgå i Ordregivers evaluering f.s.v.a. de i Bilag C stillede B-krav.

9.7

IT/Software 10 %
Under evaluering af IT/Software indgår Tilbudsgivers besvarelse i relation til nedenstående
forhold jf. kravspecifikationerne i Bilag C:
Punkt:
5.1.1 – 5.1.4
5.2.1- 5.2.5.
Evaluering foretages på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen i Bilag
C, eventuel dokumentation som Tilbudsgiver har fundet det nødvendigt at henvise til i
besvarelsen af kravspecifikationen og eventuel dokumentation som Ordregiver kræver i
Bilag C jf. punkt 3.1, punkt 3.3 sidste bullpoint (Tekniske specifikationer, datablade,
diagrammer…) og punkt 7.4.
Alle ovenstående B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Ordregiver har i
kravspecifikationen (Bilag C) grupperet de enkelte B-krav og angivet den prioritering
hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Således vil 1.
prioritet af B-krav samlet set vægte højere end 2. prioritet og så fremdeles.
Eventuel besigtigelse af referenceinstallationer og afprøvning af udstyr, jf. punkt 4.9 - 4.10,
vil indgå i Ordregivers evaluering f.s.v.a. de i Bilag C stillede B-krav.
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Service/Driftseffektivitet 10 %
Under evaluering af IT/Software indgår Tilbudsgivers besvarelse i relation til nedenstående
forhold jf. kravspecifikationerne i Bilag C:
Punkt:
6.1.1 – 6.1.6
6.2.1 – 6.2.6
6.3.1 - 6.3.4
Evaluering foretages på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen i Bilag
C, eventuel dokumentation som Tilbudsgiver har fundet det nødvendigt at henvise til i
besvarelsen af kravspecifikationen og eventuel dokumentation som Ordregiver kræver i
Bilag C jf. punkt 3.1, punkt 3.3 sidste bullpoint (Tekniske specifikationer, datablade,
diagrammer…) og punkt 7.4.
Alle ovenstående B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Ordregiver har i
kravspecifikationen (Bilag C) grupperet de enkelte B-krav og angivet den prioritering
hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Således vil 1.
prioritet af B-krav samlet set vægte højere end 2. prioritet og så fremdeles.
Eventuel besigtigelse af referenceinstallationer og afprøvning af udstyr, jf. punkt 4.9 - 4.10,
vil indgå i Ordregivers evaluering f.s.v.a. de i Bilag C stillede B-krav.

9.9

Arbejdsmiljø/Miljøhensyn 10 %
Under evaluering af IT/Software indgår Tilbudsgivers besvarelse i relation til nedenstående
forhold jf. kravspecifikationerne i Bilag C:
Punkt:
4.2.1- 4.2.9
7.1.1 – 7.1.4
7.2.1 – 7.2.7
7.3.1 – 7.3.4
Evaluering foretages på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen i Bilag
C, eventuel dokumentation som Tilbudsgiver har fundet det nødvendigt at henvise til i
besvarelsen af kravspecifikationen og eventuel dokumentation som Ordregiver kræver i
Bilag C jf. punkt 3.1, punkt 3.3 sidste bullpoint (Tekniske specifikationer, datablade,
diagrammer…) og punkt 7.4.
Alle ovenstående B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Ordregiver har i
kravspecifikationen (Bilag C) grupperet de enkelte B-krav og angivet den prioritering
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hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering af tilbuddet. Således vil 1.
prioritet af B-krav samlet set vægte højere end 2. prioritet og så fremdeles.
Eventuel besigtigelse af referenceinstallationer og afprøvning af udstyr, jf. punkt 4.9 - 4.10,
vil indgå i Ordregivers evaluering f.s.v.a. de i Bilag C stillede B-krav.

10.

Udvælgelseskriterier
For at komme i betragtning skal Tilbudsgiver afgive nedenstående minimumsoplysninger
vedrørende sin retlige situation, sin økonomiske og finansielle situation samt tekniske
kapacitet.
Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav
til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt
disse udpeges en ansvarlig Tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og
efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af
aftalen. Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives i
sin helhed for hver enkelt virksomhed. Virksomheder, der ikke afgiver nedenstående
minimumsoplysninger, vil ikke komme i betragtning. Det samme gælder, såfremt de
afgivne oplysninger viser, at Tilbudsgiver ikke er egnet til at løse opgaven.

10.1.1 Indeståelseserklæring
Indeståelseserklæringen i Bilag L skal kun udfyldes, hvis Tilbudsgiver ønsker, at
Ordregiver i vurderingen af Tilbudsgivers egnethed til - i henhold til udvælgelseskriterierne
i punkt 10.3 eller punkt 10.4 - at løse opgave skal kunne tage hensyn til den finansielle
status af en anden virksomhed, som Tilbudsgiver ikke har kontrol med, eller baserer sin
tekniske kapacitet på en anden virksomhed, som Tilbudsgiver ikke har kontrol med.
Indeståelseserklæringen i Bilag L giver mulighed for at skelne mellem solidarisk hæftelse i
forhold til udvælgelseskriteriet ’Økonomisk og finansiel situation’ i punkt 10.3 på den ene
side og tilsagn om at stille fornødne tekniske ressourcer til rådighed i forhold til
udvælgelseskriteriet ’Teknisk kapacitet’ i punkt 10.4 på den anden side.
Hvis Tilbudsgiver vil basere sig på en anden virksomheds finansielle status benyttes
afkrydsning af det dertil indrettede felt i indeståelseserklæringen.
Hvis Tilbudsgiver vil basere sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet benyttes
afkrydsning af det dertil indrette felt i indeståelseserklæringen med supplerende angivelse
af hvilke tekniske ressourcer, der stilles til rådighed.
Det er muligt, men ikke et krav, at afkrydse begge felter i Bilag L samtidigt.
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Retlig situation
Tilbudsgiver skal gennem disse oplysninger sandsynliggøre overfor Ordregiver at Tilbudsgiver kan løfte opgaven.
o Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
o Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c.
o Erklæring på tro og love om, at Tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget
hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres, jf. Udbudsdirektivets art 27.
Ved afgivelse af tro og loveerklæring vedr. Art. 27 og Art. 45 i udbudsdirektivet, kan Tilbudsgiver vedlægge tro og love erklæringen i Bilag M i udfyldt og underskrevet stand.
Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildelingen, men før aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig
dokumentation for at Tilbudsgiver ikke befinder sig i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra
a, b, c, e og f.

10.3

Økonomisk og finansiel situation
Tilbudsgiver skal gennem disse oplysninger sandsynliggøre overfor Ordregiver at
Tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven.
o Seneste 2 års reviderede og godkendte regnskaber fra den juridiske enhed, som skal
afgive tilbud. Det er tilstrækkeligt, at regnskaberne indeholder beretning med ledelsens regnskabspåtegning og revisionspåtegning samt resultatopgørelse og balance
med noter.
o Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de
seneste tre år.
o Hvis Tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det
dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, f.eks. ved vedlæggelse af den i Bilag L indeholdte indeståelseserklæring, for at Ordregiver kan tage hensyn hertil. Ved en anden virksomhed forstås alle virksomheder, som Tilbudsgiver ikke har kontrol med. Jf. endvidere punkt 10.1.1.
o Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.

10.4

Teknisk kapacitet
Tilbudsgiver skal gennem disse oplysninger sandsynliggøre overfor Ordregiver at
Tilbudsgiver har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven.
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o Referencelister, jf. Bilag N, for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år
med angivelse af størrelsesorden.
o Oplysning om evt. brug af underleverandører.
o Tilbudsgiver skal beskrive og redegøre for virksomhedens kvalitetssikringssystem.
Såfremt Tilbudsgiver er certificeret kan Tilbudsgiver nøjes med at medsende dokumentation herfor.
o Hvis Tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet, skal det
dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, f.eks. ved vedlæggelse af den i Bilag L indeholdte indeståelseserklæring, for at Ordregiver kan tage hensyn hertil. Ved en anden virksomhed forstås alle virksomheder, som Tilbudsgiver ikke har kontrol med. Jf. endvidere punkt
10.1.1.
10.4.1 Tilbudsgivers leverings-setup / producentens produktionskapacitet
Tilbudsgiver skal samlet beskrive og redegøre for sit leverings-setup og producentens
produktionskapacitet med henblik på at godtgøre med hvilke ressourcer Tilbudsgiver vil
kunne efterleve de i nærværende udbudsmateriale anførte ibrugtagningsterminer overfor
Ordregiver, såfremt Tilbudsgiver vil få tildelt en eller flere eller alle de delaftaler, som
Tilbudsgiver vælger at afgive tilbud på.
Beskrivelsen af Tilbudsgivers leverings-setup / producents produktionskapacitet forventes
bl.a. at omfatte årlig produktion, gennemsnitlig produktionsudnyttelse samt planlagt
produktion, gennemsnitlig leveringsfrist fra ordreafgivelse, leveringsorganisation og
hvorledes evt. samarbejdspartnere indgår, transportform, samt lokalt setup frem til og med
indtransport af udstyr.
10.4.2 Tilbudsgivers installations-setup
Tilbudsgiver skal samlet beskrive og redegøre for sit installations-setup med henblik på at
godtgøre med hvilke ressourcer Tilbudsgiver vil kunne efterleve de i nærværende
udbudsmateriale anførte ibrugtagningsterminer overfor Ordregiver, såfremt Tilbudsgiver vil
få tildelt en eller flere eller alle de delaftaler, som Tilbudsgiver vælger at afgive tilbud på.
Beskrivelsen af Tilbudsgivers installation-setup forventes bl.a. at omfatte kvalifikationer og
erfaring af teknikere, evt. planer og tidshorisont for udvidelse af installationsressourcer,
hvorledes evt. samarbejdspartnere indgår i Tilbudsgivers installations-setup, den samlede
installationskapacitet/pool.
10.4.3 Tilbudsgivers undervisnings-setup
Tilbudsgiver skal samlet beskrive og redegøre for sit undervisnings-setup med henblik på at
godtgøre med hvilke ressourcer Tilbudsgiver vil kunne efterleve de i nærværende
udbudsmateriale anførte ibrugtagningsterminer overfor Ordregiver, såfremt Tilbudsgiver vil
få tildelt en eller flere eller alle de delaftaler, som Tilbudsgiver vælger at afgive tilbud på.

Ordregivers sagsnr. 1-23-4-72-51-10
April 2012

Udbudsbetingelser
EU-udbud 2012/S xxx-xxxxxx
Hæmodialysemaskiner til Region Midtjylland

Side 33 af 33

Beskrivelse af Tilbudsgivers undervisnings-setup forventes bl.a. at omfatte kvalifikationer
og erfaring af undervisere/teknikere, ressourcer specielt i forhold til applikationstræning,
evt. planer og tidshorisont for udvidelse af undervisningsressourcer, hvorledes evt.
samarbejdspartnere indgår i Tilbudsgivers undervisnings-setup, den samlede
undervisningskapacitet/pool.
10.4.4 Tilbudsgivers serviceorganisation/-setup
Tilbudsgiver skal beskrive og redegøre for sin serviceorganisation/service-setup med
henblik på at godtgøre med hvilke ressourcer Tilbudsgiver vil kunne efterleve de i
nærværende udbudsmateriale anførte serviceforpligtelser og serviceoptioner overfor
Ordregiver, såfremt Tilbudsgiver vil få tildelt en eller flere eller alle de delaftaler, som
Tilbudsgiver vælger at afgive tilbud på.
Beskrivelse af Tilbudsgivers service-setup forventes bl.a. at omfatte kvalifikationer og
erfaring af serviceteknikere i forhold til nuværende serviceforpligtelser på serviceaftaler og
nuværende installationsbase i Danmark, evt. planer og tidshorisont for udvidelse af
serviceressourcer, samt hvorledes evt. samarbejdspartnere indgår i Tilbudsgivers servicesetup.
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