Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: http://
simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende
oplysninger, uafsluttet procedure
eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34
By: Århus N

Postnummer: 8200

Kontaktpunkt(er): Præhospitalet

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 78414814

Att: Thomas Bøttern Christensen
Mailadresse: Thomas.christensen@ph.m.dk

Fax: _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL) _____
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) http://www.udbud.rm.dk
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) _____
I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed

Ordregiver
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Del II: Kontraktens genstand
II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
Udbud af døgndækkende akutlægebiler til Herning, Viborg og Silkeborg, samt døgndækkende akutbil til Skive
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:(som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Der udbydes døgndækkende akutlægebiler til Herning, Viborg og Silkeborg samt døgndækkende akutbil til
Skive, jf. i øvrigt kravspecifikationen i kontraktbilag 1
Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftaler om indsættelse af døgndækkende udrykningskøretøjer udstyret
som akutlægebiler i Herning, Viborg og Silkeborg samt døgndækkende udrykningskøretøj udstyret som akutbil i
Skive.
Akutlægebilerne/akutbilen er en del af regionens præhospitale beredskab og har til formål at supplere den
primære præhospitale indsats, der består af regionens ambulancer.
Akutlægebilerne bemandes af Region Midtjylland med speciallæger i anæstesi.
Akutbilen bemandes af leverandøren med paramediciner og kan bemandes af Region Midtjylland med
anæstesisygeplejerske.
Akutlægebilerne/akutbilen yder præhospital indsats ved akut sygdom og tilskadekomst efter visitation og
disponering af AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand
Yderligere genstand(e)

Primærglossaret
85100000
60100000

Supplerende glossar (hvis relevant)
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Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset udbud
Forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog
Forhandling med udbud
Forhandling uden udbud
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
_____
IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:
Oprindelig bekendtgørelse sendt via
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Sidsel1
Dokumentreference: 2012-081352 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 112-185914 af: 14/06/2012 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
12/06/2012 (dd/mm/åååå)
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger
VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse
VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:
VI.3.1)
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den
ordregivende myndighed
Begge
VI.3.2)
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
Option 1 på ændret stationering vedr. Option 1 på ændret stationering vedr.
II.2.2
delaftale 4
delaftale 4
Udbuddet omfatter option
Udbuddet omfatter option
på, at akutbilen i Skive med
på, at akutbilen i Skive med
paramediciner stationeres i
paramediciner stationeres i
forbindelse med Hospitalsenhed
forbindelse med Hospitalsenhed
Midt, Regionshospitalet i Skive
Midt, Regionshospitalet i Skive
i tidsrummet 7:30 – 15:00 på
i tidsrummet 7:30 – 15:00 på
hverdage. Stationeringen sker uden hverdage. Stationeringen sker
beregning for leverandøren. I samme uden beregning for leverandøren.
tidsrum bemandes akutbilen med
I samme tidsrum bemandes
sygeplejerske. Region Midtjylland
akutbilen med sygeplejerske.
ansæt-ter sygeplejersken.
Region Midtjylland ansætter
Paramedicineren skal i dette
sygeplejersken. Paramedicineren
tidsrum kunne indgå i passende
skal i dette tidsrum kunne indgå
opgavevaretagelse på
i passende opgavevaretagelse
Regionshospitalet. Passende
på Regionshospitalet. Passende
opgaver er opgaver, der falder
opgaver er opgaver, der falder
indenfor paramedicinerens
indenfor paramedicinerens
kompetenceområde.
kompetenceområde. I det øvrige
I det øvrige tidsrum bemandes
tidsrum bemandes bilen alene med
bilen alene med paramediciner og paramediciner og stationeres i
stationeres i overensstemmelse
overensstemmelse med 1.15 i kravmed 1.15 i kravspecifikationen.
specifikationen.
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Defibrillatoren i akutbilen skal
Paramedicineren fungerer i det
opfylde kravene i krav 3.1 i
nævnte tidsrum som chauffør for
kravspecifikationen (kontraktbilag 1) sygeplejersken. Paramedicineren og
og tillige udstyres med capnograf.
sygeplejersken forventes at indgå i et
Paramedicineren fungerer i det
positivt samarbejde ba-seret på tillid
nævnte tidsrum som chauffør for
og gensidig respekt.
sygeplejersken. Paramedicineren og I det tidsrum, hvor akutbilen er
sygeplejersken forventes at indgå i et bemandet med sygeplejerske
positivt samarbejde baseret på tillid følger paramediciner og køretøj
og gensidig respekt.
sygeplejersken. Dette gælder selvom
I det tidsrum, hvor akutbilen er
sygeplejersken følger med patienten
bemandet med sygeplejerske
i primærambulancen.
følger paramediciner og køretøj
Optionen kan udnyttes i forbindelse
sygeplejersken.
med driftsstart eller med et varsel på
Dette gælder selvom sygeplejersken 3 måneder fra ordregiver.
følger med patienten i
Hvorvidt optionen tages i brug
primærambulancen.
beror på en politisk stillingtagen i
Optionen kan udnyttes i forbindelse Regionsrådet i Region Midtjylland.
med driftsstart eller med et varsel på Option 2 på ændret stationering vedr.
3 måneder fra ordregiver.
delaftale 4
Hvorvidt optionen tages i brug
Udbuddet omfatter option
beror på en politisk stillingtagen i
på, at akutbilen i Skive med
Regionsrådet i Region Midtjylland. paramediciner stationeres i
Option 2 på ændret stationering vedr. forbindelse med Hospitalsenhed
delaftale 4
Midt, Regionshospitalet i Skive
Udbuddet omfatter option på, at
hele døgnet alle ugens dage.
akutbilen i Skive med paramediciner Stationeringen sker uden
stationeres i forbindelse med
beregning for leverandøren.
Hospitalsenhed Midt,
Samtidig be-mandes akutbilen
Regionshospitalet i Skive
med sygeplejerske. Region
hele døgnet alle ugens dage.
Midtjylland ansætter sygeplejersken.
Stationeringen sker uden
Paramedicineren skal kunne indgå
beregning for leverandøren.
i passende opgavevaretagelse på
Samtidig bemandes akutbilen med Regionshospi-talet alle ugens dage
sygeplejerske. Region Midtjylland
i tidsrummet kl. 8-16. Passende
ansætter
opgaver er opgaver, der falsygeplejersken. Paramedicineren
der indenfor paramedicinerens
skal kunne indgå i passende
kompetenceområde.
opgavevaretagelse på
Paramedicineren fungerer som
Regionshospitalet
chauffør for sygeplejersken.
alle ugens dage i tidsrummet kl.
Paramedicineren og sygeplejersken
8-16. Passende opgaver er opgaver, forventes at indgå i et positivt
der falder indenfor paramedicinerens samarbejde baseret på tillid og
kompetenceområde.
gensidig respekt.
Defibrillatoren i akutbilen skal
Paramediciner og køretøj følger
opfylde kravene i krav 3.1 i
sygeplejersken. Dette gælder selvom
kravspecifikationen (kontraktbilag 1) sygeplejersken følger med patienten
og tillige udstyres
i primærambulancen.
med capnograf.
Optionen kan udnyttes i forbindelse
Paramedicineren fungerer som
med driftsstart eller med et varsel på
chauffør for sygeplejersken.
3 måneder fra ordregiver.
Paramedicineren og sygeplejersken Hvorvidt optionen tages i brug
forventes at
beror på en politisk stillingtagen i
Regionsrådet i Region Midtjylland.
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indgå i et positivt samarbejde
baseret på tillid og gen-sidig respekt.
Paramediciner og køretøj følger
sygeplejersken. Dette gælder selvom
sygeplejersken følger med patienten
i
primærambulancen.
Optionen kan udnyttes i forbindelse
med driftsstart eller med et varsel på
3 måneder fra ordregiver.
Hvorvidt optionen tages i brug
beror på en politisk stillingtagen i
Regionsrådet i Region Midtjylland.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Læses:

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Tekststykke, der skal tilføjes:
VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
I kravspecifikationens pkt. 3.1 (kontraktbilag 1) er kravet ændret, således at ordregiver stiller LP12 defibrillatorer
til rådighed uden beregning for leverandøren. Dette medfører, at leverandøren ikke skal levere defibrillatorer.
Det 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
Endvidere er mindstekravet 3.1 er ændret, så der ikke stilles krav om smartphones, men blot almindelige
mobiltelefoner.
Der uploades revideret udbudsmateriale på www.udbud.rm.dk den 29. juni 2012.
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2012 (dd/mm/åååå) - ID:2012-089889
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