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Udbud af digital diktering med option på talegenkendelse mv.

Standardformular 14 - DA

Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE
ELLER BERIGTIGELSE
Bemærk: Hvis en berigtigelse eller supplerende oplysning fører til væsentlige ændringer i de af den oprindelige
udbudsbekendtgørelses betingelser, der vedrører principperne for ikke-forskelsbehandling og udbud ved
tildeling, vil en forlængelse af de oprindeligt fastsatte tidsfrister være nødvendig.
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Officielt navn:

Region Midtjylland

Adresse:

Indkøb & Medicoteknik, Olof Palmes Allé 15

By:

Århus N

Land:

Danmark

Kontakt(er):

IT-afdelingen

Att.

Pernille Vejby Lauritsen

E-mail:

pernille.vejby@stab.rm.dk

Postnummer: 8200
Telefon:

+45 7841294

Fax:

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL): www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen (URL):

I.2) TYPE INDKØBSCENTRAL
Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF)
Ordregiver (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/17/EF - "Forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Udbud af digital diktering med option på talegenkendelse mv.
II.1.2) Kort beskrivelse: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Levering af IT-system til digital diktering med option på talegenkendelse mv. til hospitalerne i Region Midtjylland.
Region Midtjylland ønsker at indgå kontrakt med én leverandør.
II.1.3) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary) (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Primærglossar
Hovedgenstand

72000000

Yderligere genstande

32000000

Supplerende glossar (i givet fald)
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DEL IV: PROCEDURER
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset
Efter forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog

IV.2) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.2.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed/ordregiveren (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse, hvis relevant)
IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser (hvis kendt)
Oprindelig bekendtgørelse sendt via:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_Sidsel1

Dokumentreference:

2011-122682 (årstal og dokumentnummer)

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer (i givet fald)
Bekendtgørelsens nummer i EUT:

af //

IV.2.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2011 (dd/mm/åååå)

(dd/mm/åååå)
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DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1) DENNE BEKENDTGØRELSE VEDRØRER
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger
VI.2) OPLYSNINGER OM UAFSLUTTET ORDRETILDELINGSPROCEDURE
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
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
(hvis relevant; for at placere det tekststykke eller den dato, der skal ændres eller tilføjes, anfør altid del og
punktnummer i den oprindelige bekendtgørelse)
VI.3.1) Ændring af oprindeligt indgivne oplysninger eller uoverensstemmende oplysninger offentliggjort
på TED.
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
I begge
VI.3.2) Bekendtgørelse eller korresponderende udbudsmateriale
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale (jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge (jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal
ændres:

I stedet for:

Læses:

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige Oplyses i.h.t. udbudsmaterialets •Oplysninger om virksomhedens
forhold, herunder krav om optagelse i pkt. 1.8-1.8.4
selskabsform
og
ejerskab
erhvervs- og handelsregister
(generel
virksomhedsbeskrivelse).
•Erklæring på tro og love om
ubetalt forfalden gæld til det
offentlige (Udbudsdirektivets art.
45, stk. 2, litra e og f) og om
opfyldelse af Udbudsdirektivets
Art. 45, stk. 2, litra a-c.
Ordregiver
forbeholder
sig
ret til inden aftaleindgåelse
at forlange serviceattest fra
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
max. 3 mdr. gammel, eller anden
fuldgyldig do-kumentation for, at
tilbudsgiver ikke befinder sig i
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Placering af det tekststykke, der skal
ændres:

I stedet for:

Læses:
udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2,
litra a, b, c, e og f.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplyses i.h.t. udbudsmaterialets •Det seneste års reviderede og
pkt. 1.8-1.8.4
godkendte regnskab fra den
juridiske enhed, som skal afgive
tilbud.
•Oplysning
om
samlet
årsomsætning af de omfattede
og tilsvarende produkter og
ydelser fra de seneste tre år.
•Dokumentation
for
erhvervsansvarsforsikring.
•Hvis tilbudsgiver baserer sig
på en anden virksomheds
finansielle status, skal det
dokumenteres,
at
denne
virksomhed hæfter solidarisk og
ubegrænset.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplyses i.h.t. udbudsmaterialets •Referencelister for tilsvarende
pkt. 1.8-1.8.4
leverancer og ydelser inden for
de seneste tre år med angivelse
af størrelsesorden.
•Oplysning
om
antal
medarbejdere
og
deres
uddannelsesmæssige baggrund
inden for det udbudte område.
•Beskrivelse af virksomhedens
kvalitetsstyringssystem,
herunder evt. certificeringer.
•Oplysning
om
evt.
brug
af
underleverandører
samt
ovenstående
dokumentation
for
de(n)
pågældende
underleverandør(er).
•Oplysning om hvorvidt den
tilbudte løsning er udviklet, stabilt
og idriftsat hos sammenlignelig
kunde. Med sammenlignelig
kunde menes en kunde indenfor
sundhedssektoren. Der skal
gives kundereferencer, som
Region Midt forbeholder sig
retten til at kontakte.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af datoer, der skal ændres:

I stedet for:
(dd/mm/åååå)

_____

_____

Læses:
(tt:mm)
_____

(dd/mm/åååå)
_____

(tt:mm)
_____
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VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal ændres:
Officielt navn:
Adresse:
By:

Postnummer:

Land:
Kontakt(er):

Telefon:

Att.
E-mail:

Fax:

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL):
Internetadresse for køberprofilen (URL):
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes:
_____

_____

VI.4) YDERLIGERE SUPPLERENDE OPLYSNINGER (i givet fald)
VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
06/09/2011 (dd/mm/åååå)

Standardformular 14 - DA

