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Udbudskravet på erfaring med
ambulance, akutbil m.m. giver anledning
til følgende spørgsmål. Er det en fejl i
udbuddet, skal der ses bort fra
spørgsmålet. Har man i Region
Midtjylland kun lyst til at modtage tilbud
fra 2 udbydere, nemlig Falck og
Responce. Og derved ikke lyst til, at nye
aktører skal have muligheden for at
byde på opgaven?

Det er korrekt, at det indgår som en betingelse i udbuddet, at
tilbudsgiver skal have erfaring med akut præhospitalt arbejde og at
denne erfaring skal fremgå af den referenceliste som skal vedlægges
tilbuddet. Det fremgår endvidere af udbudsbekendtgørelsen og det
bagvedliggende udbudsmateriale, hvilke krav der stilles til opfyldelse af
minimumskravet. Kravet om erfaring med lignende opgaver indgår i den
generelle egnethedsvurdering af tilbudsgiverne.

Er det et bevist valg, at Region
Midtjylland fravælger reglerne omkring
EU‐udbud, nemlig at der som minimum

Region Midtjylland har opstillet kravet om erfaring af en vis
størrelsesorden ud fra en vurdering af, at der er tale om en opgave, hvor
der køres ud til og ydes akut, livreddende hjælp til kritisk syge eller
alvorligt tilskadekomne patienter. Region Midtjylland finder således, at
opgavens karakter fordrer, at man som tilbudsgiver har en vis indsigt i og
en vis erfaring med opgaver af akut præhospital karakter. Som det dog
fremgår af udbudsbekendtgørelsen, og som det i øvrigt også fremgår af
udbudsdirektivet har man som tilbudsgiver mulighed for at basere sin
tekniske kapacitet på en underleverandør. En ny virksomhed/aktør har
altså mulighed for at basere sit tilbud på en anden aktørs erfaring. I så
fald skal de krævede oplysninger foreligge for den pågældende
underleverandør, som angivet i udbudsbekendtgørelsen.
Det i udbudsbekendtgørelsen angivne minimumskrav fastholdes.
Der er tale om et udbud, som gennemføres som et offentligt udbud i
henhold til reglerne i EU‐udbudsdirektivet. Det vil sige, at alle
interesserede virksomheder som udgangspunkt kan byde på opgaven,
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skal være mulighed for 5 aktører til at
byde, og såfremt man ikke opnår 5
tilbud, lader man så udbuddet gå om, og
laver nyt udbud grundet manglende
konkurrence i første udbud?

forudsat at de opfylder de krav til egnethed, som måtte følge af
ordregivers udbudsbekendtgørelse, som det er tilfældet i dette udbud. I
et offentligt udbud gælder der ikke krav om, at der skal være minimum
fem aktører til at byde, som angivet i spørgsmålet. Gennemføres et
udbud som et begrænset udbud, altså med en forudgående
prækvalifikation, er det derimod et krav, at ordregiver skal
prækvalificere minimum fem virksomheder, forudsat at der er fem
egnede virksomheder at prækvalificere. Hvis der samlet set ikke findes
fem egnede leverandører, kan udbyder godt gå videre med et lavere
antal. Denne problemstilling er dog ikke aktuel i det konkrete udbud, der
som angivet gennemføres som et offentligt udbud.
Det er helt sædvanligt at opstille minimumskrav til både økonomisk
formåen og teknisk kapacitet, og det fremgår også udtrykkeligt af
skabelonen for udbudsbekendtgørelsen, at dette er en mulighed.

