Spørgsmål og svar til: Udbud af
døgndækkende akutlægebiler Herning,
Viborg og Silkeborg samt
døgndækkende akutbil til Skive
Udbud af døgndækkende akutlægebiler og akutbil 2012, sagsnr. 1-16-1-16-10
Afsnit
Side Spørgsmål
1.3 og 1.4
2-3 Der beskrives at der stilles kursuskapacitet til
rådighed på operatørens regning. Hvad er prisen
for denne kapacitet? Og kan det udføres
holdvist?

Emne:
Reference:
Id
1

Sektion
Kravspec.

2

Kravspec.

1.12 og 1.13

3

Kontraktudkast

18.b.

4

Kontraktudkast

18.b.

5

Kravspec.

2.5

6

Kravspec.

3.1

Svar
Leverandøren skal afholde udgiften til 1-2 regionalt ansatte præhospitale akutlæger pr.
introduktionsdag (7,4 timer) til en timetakst på 552,86 kr. i overensstemmelse med taksten i
"Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region
Midtjylland". Antallet af læger, der tilknyttes introduktionsdagen afhænger af antallet af
kursister og disses forudsætninger. Hertil kommer evt. udgifter til aflønning af leverandørens
eget personale, undervisningsfaciliteter, forplejning mv. Undervisningssted aftales med
entreprenøren. Der er ingen udgifter forbundet med praktikdagene udover aflønning af
leverandørens eget personale. Som det fremgår af mindstekrav 1.3 gennemføres
introduktionsdagene holdvist. Praktikdagene er individuelle for hver redder.
7-8 Det er en selvfølge at overholde samtlige krav på Region Midtjylland kan være behjælpelig med bestilling af beklædning til lægeassistenter hos
uniformering. Regionen tilbyder, at uniformering Københavns Brandvæsen for leverandørens regning, såfremt leverandøren tilbyder samme type
kan købes gennem regionen. Kan vi bede om
beklædning til lægeassistenterne som lægerne bærer, jf. krav. 1.13. Beklædning herudover er
prisen på dette?
leverandøren selv ansvarlig for at indkøbe. Ved Præhospitalets sidste bestilling var prisen 1.888
kr. pr. jakke, 796 kr. pr. vest og 422 kr. pr. buks. Alle priserne er ekskl. moms.
19-20 Er de 120 sekunders mobiliseringstid bodsbelagt Overskridelse af mobiliseringstid vil ikke indledningsvist blive pålagt med bod. Såfremt Region
ved overskridelse?
Midtjylland oplever fortsatte grove overskridelser af mobiliseringstiden, kan sanktioner i form
af bod blive iværksat med en måneds varsel i henhold til afsnit 18.b. i kontrakten.

19-20 Såfremt overskridelsen skyldes fejl på regionens
kommunikationsudstyr eller manglende møde af
læge, er operatøren så fritaget for bod?
12-13 Er der krav om antal af reservebiler?

14-16 Lifepac LP 12 defibrillatorer fås ikke mere af ny.
LifePac LP15 kan ikke sende telemedicinske data
til det samme interface. Vores Defi kan sende
telemedicin. Hvilke krav stilles der til udbyder
vedr. regionens modtagelse af Telemedicinske
data?

Fejl på regionens kommunikationsudstyr eller manglende læge/sygeplejerske vil som det
fremgår af afsnit 18.b. i kontrakten ikke udløse sanktioner mod leverandøren.
Leverandøren skal sikre, at der er reservekøretøj til rådighed i form af et tilsvarende køretøj, jf.
mindstekrav 2.5. Der er ikke krav til antallet af reservebiler, men leverandøren skal opfylde
kravet om, at reservekøretøj kan indsættes indenfor maks. 3 timer fra konstateret nedbrud på
det primære køretøj..
Region Midtjylland stiller LP12 defibrillatorer til rådighed uden beregning for leverandøren.
Dette medfører, at leverandøren ikke skal levere defibrillatorer.
Svaret
-

7

Kravspec.

3.1

8

Kravspec.

4.2

9

Udbudsbet.

1.8.2

14-16 Såfremt en bil udfases og erstattes, betaler
region midt for flytningen af udstyret til den nye
bil?
17
I forhold til patientforløbsaudit /
journalgennemgang er det vores ønske at
korpsets læge modtager en kopi af de udfyldte
journaler, evt. som scan eller andet.
Dette behøves for at opfylde en del af IKAS
standardernes metodik. Er det muligt?
6
Vi baserer os på en anden virksomheds økonomi.
Er det tilstrækkeligt at den anden virksomhed
erklærer sig solidarisk? Eller skal den anden
virksomhed, vi baserer os på økonomisk, levere
revideret og godkendt regnskab, oplysninger om
3 års egenkapital og omsætningsoplysninger for
de sidste 3 år?

medfører ændring af følgende afsnit i udbudsmaterialet:
Mindstekrav 3.1 i Kravspecifikationen
Afsnit 1.15.2 Optioner i udbudsbetingelserne
Afsnit 6.e. Option 1 på ændret stationering vedr. delaftale 4 i
kontraktudkastet
Afsnit 6.f. Option 2 på ændret stationering vedr. delaftale 4 i kontraktudkastet

Der er 28. juni 2012 er der indrykket ændringsmeddelelse herom på TED.
Såfremt en bil efter forudgående aftale med regionen udfases og erstattes, betaler Region
Midtjylland for overflytning af det kommunikationsudstyr, Region Midtjylland har ansvaret for.
Journalføringspligten i akutlægebilerne påhviler de regionalt ansatte akutlæger og journalerne
kan ikke udleveres.
I det omfang akutbilen i Skive alene er bemandet med paramediciner påhviler
journalføringspligten paramedicineren. Leverandøren vil have adgang til de journaler
paramedicineren udfylder.
Den juridiske enhed, som afgiver tilbud skal fremsende den i udbudsbetingelsernes pkt. 1.8
krævede dokumentation. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle
status, skal den pågældende virksomhed som det eneste afgive erklæring om, at virksomheden
hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse. Der henvises
således til følgende ordlyd i udbudsbetingelsernes pkt. 1.8:”Hvis tilbudsgiver baserer sig på en
anden virksomheds finansielle status, skal den pågældende virksomhed afgive erklæring om, at
virksomheden hæfter solidarisk og ubegrænset med tilbudsgiver for kontraktens opfyldelse.”
Er der derimod tale om en sammenslutning af virksomheder, skal den i Udbudsbetingelserne
pkt. 1.8 nævnte dokumentation indsendes for hver enkelt virksomhed. Der henvises således til
følgende ordlyd i udbudsbetingelsernes pkt. 1.8: ”Ved sammenslutninger af virksomheder

skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Der stilles ingen
særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening,
skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende.

1

Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af
kontrakten.”
Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af underleverandører, skal den i pkt. 1.8.3 krævede
dokumentation indsendes for den eller de pågældende underleverandør(er). Der henvises
således til følgende ordlyd i udbudsbetingelsernes pkt. 1.8.3:”Baserer tilbudsgiveren sit

tilbud på brug af underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de under pkt. 1.8.3
angivne oplysninger for de(n) pågældende underleverandør(er).”
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Kravspec.
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Øvrige

1.15
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Kravspec.

1.15
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Kravspec.

1.1
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14

Øvrig

15

Øvrig

16

Udbudsbet.

1.15
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Kravspec.

3.1

Findes der faciliteter til døgnvagtspersonale på
de baser som regionen stiller til rådighed? TVantenne, internet, soverum, badefaciliteter,
omklædningsfasciliteter?
Er der vaskeplads på de baser regionen stiller til
rådighed?

På de baser hvor kontrakten foreskriver ophold
på sygehusets base - vil der være mulighed for
at gøre brug af baser i byen i stedet?
Der er krav om ansættelse af
ambulancebehandlere. Vil der i en kort
opstartsfase kunne køres med
ambulanceassistenter der opgraderes til
behandlere inden eksempelvis 2 måneder inde i
forløbet?
Udbyderen skal skrive under på at overholde
arbejdsmiljølovene og anden gældende
lovgivning. Er det tilladt at gøre brug af
arbejdskraft der har arbejdet mere end 48 timer
om ugen og derved overtrådt EU's
arbejdstidsdirektiv art. 6?

Den krævede dokumentation afhænger altså af den konkrete "virksomhedskonstruktion", og af
hvorvidt der er tale om dokumentation for økonomisk/finansiel formåen eller dokumentation for
teknisk og/eller faglig formåen.
I de tilfælde, hvor Region Midtjylland stiller base til rådighed for leverandørens personale, vil
der være basefaciliteter til leverandørens personale.

Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale

1
2
3
4

(akutlægebil Herning): Der vil være vaskefaciliteter til rådighed på basen.
(akutlægebil Viborg): Der vil være vaskefaciliteter til rådighed på basen.
(akutlægebil Silkeborg): Leverandøren forventes at stille vaskefaciliteter til rådighed
(akutbil Skive): Leverandøren forventes at stille vaskefaciliteter til rådighed

Der vil ikke være udgifter for leverandøren forbundet med brug af vaskeplads i de tilfælde,
hvor Region Midtjylland stiller en sådan til rådighed. Alle udgifter forbundet med rengøringen i
øvrigt, fx rengøringsmidler og andet rengøringsudstyr, afholdes af leverandøren, jf.
mindstekrav 2.4.
Stationeringen skal ske som beskrevet i mindstekrav 1.15 eller alternativt i optionerne i afsnit
6.e og 6.f i kontraktudkastet. Personalet skal opholde sig på basen under vagt.
Leverandøren skal bemande bilerne i overensstemmelse med mindstekrav 1.1. Leverandørens
personale skal være uddannet til driftsstart.

Leverandøren skal overholde gældende lovgivning og leverandøren har ansvaret for, at dette
sker. Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle
underleverandører beskæftiger med henblik på Kontraktens opfyldelse, har løn- og
ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i
henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde
af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

Både Mercedes ML, Volkswagen Toureg og BMW Der er ikke krav om, at leverandøren fremlægger vejesedler for Region Midtjylland.
X5 har problemer med at få lov at læsse det
udstyr der må være i en lægebil. Vil der skulle
fremlægges vejesedler på de færdigt ombyggede
biler efter opstart?
9-11 Vil der i kontraktperioden kunne tilkendes ekstra Leverandøren skal afgive tilbud uden begrænsning i bilernes aktivitet. Region Midtjylland har
betaling ved kraftig stigning i aktivitetsniveauet? fremlagt de udbudte bilers nuværende aktivitet. Denne aktivitet er ikke bindende for Region
Midtjylland og tilbudsgiver må påregne, at aktiviteten kan ændre sig som følge af politiske
beslutninger, ændringer i visitations- og disponeringsvejledningen for præhospitale
beredskaber i regionen. Der kan ikke tilkendes ekstra betaling som følge af ændring i
aktivitetsniveauet.
14-15
Krav 3.1 er ændret, så der ikke stilles krav om smartphones, men blot almindelige telefoner.
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