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Bilag 10

Teknisk Afdeling
Nørrebrogade 44
DK-8000 Århus C
Tel. +45 8949 3950
Fax. +45 8949 3960
www.teknisk.aarhussygehus.dk

Til tilbudsgivere

UDBUDSBREV MED HOVEDTIDSPLAN
Århus Sygehus – Tage Hansensgade, Bygning 2
Udbud for indkøb af desinfektionsvaskere til præparationen THG
Bygh. proj. nr. 10P109, ing. sag nr. 203807
Hermed udbudsbrev med hovedtidsplan til udbudsmateriale i forbindelse med ovennævnte udbudskonkurrence.
Udbudsprocedure gennemføres i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF –
”Udbudsdirektivet”.

Dato 15.11.2010
Proj. nr. 10P109
Ref. BDT/jba
Direkte tel. +45 8949 7366
Mail. billthom@rm.dk

Udbudsmaterialet vil kun være elektronisk tilgængeligt på ”Region
Midtjyllands portal: www.regionmidtjylland.dk (www.udbud.rm.dk)
og www.regionsudbud.dk
Der udsendes ikke udbudsmateriale i trykt form.
Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.
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Det samlede udbudsmaterialet:
De samlede udbudsmaterialet består overordnet af:
● EU-udbudsbekendtgørelse – Annonce nr. 2010/S 245-374421 publiceret d. 17.12.2010
● Region Midt annoncering, hvor udbudsmaterialet vil være elektronisk tilgængeligt
● Udbudsmaterialet med bilag bestående af beskrivelsesafsnit og tilhørende
● dokumenter/bilag - oversigt i henhold til indholdsfortegnelsen side 00A.1 til 00A.2.
● Rettelsesblad/supplementsblade, som publiceres på www.udbud.rm.dk.
Udbudsmaterialet er i hovedtræk opbygget således:
● Forside med angivelse af lokalitet, projekt nr. mm.
● Indholdsfortegnelse med oversigt over beskrivelse og bilag
● Generelle bemærkninger/betingelser ifm. tilbudsgivning, tidsfrister mm.
● Almen orientering, kontaktoplysninger/ordregiver, bygningsforhold, dagbod/sikkerhedsstillelse
● Region Midts standardbetingelser for køb og levering af bl.a. teknisk udstyr
● Fællesbestemmelser med bl.a. forhold omkring ”adfærd på installationsstedet”
● Kravspecifikation med tekniske krav til udstyr og leverandørydelser mm.
● Bilag 01 (side 1 & 2), ”erklæringer på tro og love”
● Bilag 02 og 03, div. data ifm. præparationen til brug ”maskindisponering”
● Bilag 04 til 07, div. tegningsmateriale
● Bilag 08 kontraktparadigma
● Bilag 09 tilbudsliste
● Bilag 10 udbudsbrev med hovedtidsplan

Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde
udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der
forefindes på www.udbud.rm.dk og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på www.udbud.rm.dk forrang.
Spørgsmål
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål,
såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår
eller udbudsmaterialet i øvrigt.
Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at
ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de
udbudsretlige rammer.
Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for de udbudte
produkter. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil.
Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.
Spørgsmål sendes til ordregiver pr. e-mail, jf. afsnit A i beskrivelsen.
Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den 21.01.2011 kl.
12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret.
Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.
Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret.
Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse blive offentliggjort
den 26.01.2011 i form af et rettelsesblad/supplementsblad i anonymiseret form på www.udbud.rm.dk. Herefter indgår spørgsmål og
svar som en del af udbudsmaterialet.
Det tilstræbes at spørgsmål besvares løbende, men man har ofte behov for at vende spørgsmålet med brugergruppen, og derfor kan der
ikke altid svare straks. Offentliggørelse af spørgsmål og svar vil som
udgangspunkt ske i forbindelse med ”upload” af ovenfor nævnte rettelsesblad/supplementsblad på www.udbud.rm.dk.
Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende udbud på www.udbud.rm.dk.
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Betingelser for deltagelse
Tilbudsgiver skal besvarer og fremsende materiale som ønsket i det
samlede udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på at alle
punkter i tilbudslisten – bilag-09 skal være udfyldt – og der hvor det
ønskes være suppleret med henvisninger til de ønskede supplerende
bilag med uddybende leverandør-data.
Der henvises til afsnittet ”Generelle bemærkninger i forbindelse med
dette tilbud”, hvor der er nærmere beskrevet, hvad der skal leveres
for at tilbudet er konditionsmæssigt.
Såfremt de afgivne oplysninger viser, at tilbudsgiver ikke opfylder
ordregivers mindstekrav for egnethed angivet i udbudsbekendtgørelsen, vil tilbudsgivers tilbud blive afvist. Endvidere gælder det, at tilbud, der ikke opfylder mindstekravene i kravspecifikationen, vil blive
afvist.
Forbehold og alternative tilbud
Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens/acceptens bestemmelser, ligesom der ikke kan tages forbehold over for eventuelt
nævnte mindstekrav nævnt i udbudsmaterialet under kravspecifikationen. Ordregiver betragter således kontraktens bestemmelser samt
mindstekravene, som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette
udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet er grundlæggende elementer.
Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at
ordregiver kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold,
og at ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold over
for udbudets grundlæggende elementer, herunder kontrakten/accept
eller mindstekrav.
Ordregiver fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende.
Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at
kassere det pågældende tilbud.
Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen
anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.
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Aflevering af tilbud
Der skal afleveres følgende originale eksemplarer af tilbuddet:
 1 underskrevet originaleksemplar i papirform
 1 USB eller CD-rom indeholdende det samlede tilbud.
USB eller CD-rom mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten
”Tilbud desinfektionsvaskere til præparationen THG.”
 Tilbudsgiveren har ansvaret for, at indhold på USB eller CD-rom er
korrekt og identisk med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette
ikke tilfældet, vil det være papirversionen, der er gældende.
 USB eller CD-rom skal indeholde filer der er læsbar i gængse formater
så som pdf, doc (Word), xls (Excel) eller dwg (AutoCAD). Filerne skal
være døbt således, at de enten afspejler papirudgavens dokumentrækkefølge for tilbudet eller alternativt være opdelt i kataloger således, at dokumentrækkefølgen passer til indholdsfortegnelsen på det
samlede tilbud.
Ordregiver ser gerne, at tilbuddet også afleveres i følgende yderligere eksemplarer:
 2 USB og 2 papirudgaver mærket ”Kopi” indeholdende kopi af det
samlede tilbud med bilag jf. ovenfor.
Tilbud bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt USB/CDrom m.m.) mærkes tydeligt med følgende tekst:
Tilbud vedrørende:
Århus Sygehus – Tage-Hansens Gade, Bygning 2
Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud
Projektnr. 10P109, udbudskonkurrence
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og leverandørens navn
FORTROLIGT
Må ikke poståbnes
Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til:
Århus Sygehus – Tage-Hansens Gade
Teknisk Afdeling, bygning 6A
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C.
Att. Sektionsleder Bill Dyrborg Thomsen
Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest
den 01.02.2011 kl. 12.00.
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra
vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt.
Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Tildelingskriterium
Tildeling af kontrakter vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det
økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende
underkriterier:
Underkriterium
Tilbudt økonomi
Tilbudt funktionalitet,
fleksibilitet og service
Tilbudt ressourceforbrug
Tilbudt leveringstid

Vægtning i procent
45 %
40 %
10 %
5%

Kontrakt vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier vurderet samlet.
Tilbudt økonomi
Med den tilbudte økonomi skal forstås den samlede tilbudspris eksklusiv moms som anføres på tilbudslistens forside (bilag-09).
Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Tilbudt funktionalitet, fleksibilitet og service
Med den tilbudte funktionalitet vil der blive lagt vægt på leverandørens beskrivelse af maskinfunktioner, programpakker og brugervenlighed, dataudlæsninger og opgraderingsmuligheder.
Med den tilbudte fleksibilitet vil der blive lagt vægt på leverandørens
beskrivelse af maskinvolumen, vaskekapacitet, indretningsforslag,
validering, tilslutningsforhold og tilbehør.
Med den tilbudte service vil der blive lagt vægt på leverandørens beskrivelse af, hvorledes service og tilkald vil blive håndteret af leverandørens organisation, herunder styring af opgaver (planlagte og
akutte), samt hvorledes dokumenthåndteringen vil blive håndteret.
Tilbudt ressourceforbrug
Med den tilbudte ressourceforbrug vil der blive lagt vægt på leverandørens beskrivelse af ressourceforbrug til vand, behandlet vand,
energiforbrug, dossering mv.
Tilbudt leveringstid
Med den tilbudte leveringstid vil der blive lagt vægt på leverandørens
beskrivelse af og redegørelse for detaljer i leveringstidsplanen vedrørende:
● Leveringstid for maskineri og udstyr
● Installerings- og idriftsætningstid for maskininstallationen
● Valideringsforløb og aflevering af dokumentation detaljer.
Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 08.08.2011.
Omkostninger ved tilbudsafgivelse
Alle omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontrahering er ordregiver uvedkommende og skal afholdes af tilbudsgiver.
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Oversigtlig hovedtidsplan
• Elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse
Onsdag den 15. dec. 2010
• Offentliggørelse, udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende Fredag den 17. dec. 2010
• Udbudsmateriale tilgængeligt: www.udbud.rm.dk
Tirsdag den 21. dec. 2010
• Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
Fredag den 21. jan. 2011 kl. 12.00
• Offentliggørelse af spørgsmål/svar ”supplementsblad” Onsdag den 26. jan. 2011
• Frist for modtagelse af tilbud
Tirsdag den 1. feb. 2011 kl. 12.00
• Gennemgang og vurdering af indkomne tilbud
Uge 5 2011 til uge 7 2011
• Forventet tilkendegivelse om tildeling og afslag
Uge 7-8 2011
• Forventet afslutning på standstill-perioden (12 dage) Uge 9-10 2011
• Forventet kontraktindgåelse
Uge 10 2011
• Leverings- og projekttilpasningsperiode
Uge 10-16 2011
• Installering og tilslutning
Uge 17-18 2011
• Idriftsætning og validering
Uge 19-20 2011
• Aflevering efter godkendt valideringsforløb
Uge 21 2011
• (aftales endeligt ifm. kontraktindgåelse)
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Med venlig hilsen
Teknisk Afdeling, Århus Sygehus THG

Bill Dyrborg Thomsen

