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: Skottenborg 26
By: Viborg

Postnummer: 8800

Kontaktpunkt(er): Præhospitalet

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 78414807

Att: Hans Christian Schifter Kirketerp
Mailadresse: hans.kirketerp@ph.rm.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) _____
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) _____
I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed

Ordregiver

DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

1/4

Del II: Kontraktens genstand
II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
Udbud af ambulancetjeneste til Region Midtjylland
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel i henhold til Bekendtgørelse nr.
1150 af 9. december 2011 ”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale
beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.” og Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli med
senere ændringer), herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde.
Ydelsen omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer (i det følgende kaldet beredskaber)
med en defineret driftstid. Sikring af overenskomstmæssige pauser og arbejdsmiljømæssige forhold for
ambulancepersonalet påhviler leverandøren.
Opgaven omfatter således akutte og planlagte ambulancekørsler i Region Midtjylland. En mindre del af
kørslerne vil være til/fra lokaliteter udenfor Region Midtjylland. Ambulancekørslerne omfatter præhospital
indsats og ltransport af liggende patienter, der har behov for medicinsk observation og/eller behandling.
Endvidere omfatter opgaven patienttransport på Tunø, Anholt og Endelave.
For at udnytte ambulancekapaciteten optimalt skal ambulancerne desuden varetage en del af de liggende
sygetransporter, som ikke kræver medicinsk observation eller behandling. Tilsvarende kan det på sigt komme
på tale, at ambulancerne og personale skal indgå i regionens bestræbelser på at støtte borgeren til at mestre
egen helbredelsestilstand i eget hjem, herunder eventuel monitorering og behandling. Der vil være tale om
opgaver, som ligger inden for de kompetencer, der er tilknyttet selve ambulancedriften, og sådanne opgaver vil
således ikke blive særskilt honoreret.
For delaftale Samsø gælder, at leverandøren skal varetage alle ambulancekørsler og liggende sygetransporter
på Samsø.
Planlagte ambulancekørsler omfatter primært ambulancekørsler mellem patientens bopæl til hospital og retur
eller ambulancekørsler mellem hospitaler (interhospitale transporter).
Beredskaberne udbydes med en primær base, men kan af AMK-vagtcentralen frit disponeres over hele Region
Midtjylland. Disponeringen vil også omfatte kørsel udenfor regionen, primært i de tilgrænsende regioner. Den
primære tilknytning til en base består i, at beredskabet er hjemmehørende på en bestemt base. Basen er det
sted, hvor beredskabet returnerer til efter endt opgaveløsning, såfremt den ikke disponeres til en ny opgave.
Af hensyn til den samlede ambulancedækning i regionen (eller andre regioner) kan ambulancerne i en periode
stationeres på et andet sted end den primære base (forkantsdisponering).
Opgaven opdeles i seks delaftaler. For hver delaftale ønskes et tilbud på et af ordregiver angivet antal
beredskaber. Antallet af beredskaber vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der henvises i øvrigt til, at nærmere krav og vilkår til den udbudte opgave vil følge af udbudsmaterialet.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand
Yderligere genstand(e)

Primærglossaret
85143000
60130000
60140000

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: 2013-038366 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 057-093820 af: 21/03/2013 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
19/03/2013 (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:
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.3) Yderligere oplysninger
Det skal oplyses, at kontraktvarigheden for Delaftale
Samsø er 48 måneder og ikke som de øvrige delaftaler
60 måneder. Dette skyldes, at kontraktopstarten på
Delaftale Samsø ligger 1 år senere end de øvrige
delaftaler. Kontrakten vedrørende Delaftale Samsø vil
ligeledes kunne forlængese i op til 24 måneder.
VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2013 (dd/mm/åååå) - ID:2013-040736
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