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Vejledning til høring
Region Midtjylland udbyder i efteråret/vinteren 2013/2014 fleksible video- og fiber endoskoper
med tilhørende forbrugsvarer.
For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region
Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav.
Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende
høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget
gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt A-krav eller Bkrav i høringsmaterialet bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.
Høringsmaterialet består af:
 Kravspecifikationer med en række A-krav (Krav som skal opfyldes) og B-krav
(konkurrenceparametre). Kravspecifikationen er opdelt i 5 delaftaler.
 Tilbudslisterne til de enkelte delaftaler. Tilbudslisterne vedrørende de tilhørende
forbrugsvarer er ikke endelig og skulle tilbudsgiveren have kommentarer til listen,
mangler eller uhensigtsmæssigheder er forslag velkomne.
 Uddrag af udbudsbetingelserne som ordregiver ønsker tilbudsgivers kommentarer til.

OBS!

Der offentliggøres 5 Excel mapper svarende til de enkelte delaftaler. Hver mappe indeholder 4
forskellige faneblade.
Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af
repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af
dette udbud.
Høringsmaterialet kan downloades på følgende hjemmeside: www.udbud.rm.dk
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Anette.Christiansen@stab.rm.dk
Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af fleksible video- og fiber endoskoper med tilhørende
forbrugsvarer”
Høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 21. juni, kl. 14:00
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Uddrag af Udbudsbetingelserne
1.7

Tidsplan
August/September
2013

Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til
EU-tidende.
Det øvrige udbudsmateriale vil blive offentliggjort på
www.udbud.rm.dk, når udbudsbekendtgørelsen er
offentliggjort i Supplement til EU-tidende, forventeligt inden
for 5 age efter den elektroniske afsendelse.

August/September
2013

Offentliggørelse af udbudsmateriale på www.udbud.rm.dk

August/September
2013

Informationsmøde, jf. pkt. 1.8
Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
Offentliggørelse af spørgsmål og svar på www.udbud.rm.dk
Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af
eventuelle rettelsesblade og yderligere oplysninger inkl.
spørgsmål og svar på www.udbud.rm.dk

Oktober 2013

Frist for modtagelse af tilbud

November 2013

Gennemgang og evaluering af tilbud

November 2013

Eventuel produktpræsentation jf. pkt. 1.25

November/december Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er),
2013
henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstillperioden)
December 2013

Forventet kontraktindgåelse

Januar 2014

Forventet implementering

01.01.2014

Forventet kontraktstart
Vedståelsesfrist
Forventet kontraktudløb (24 måneder i forhold til datoen for
kontraktstart)
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1.16

Prisoplysning
Priser angives i prisbilaget, som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl.
evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.).
Flere af prisbilagene er opdelt i obligatoriske positionsnumre og frivillige
positionsnumre. De obligatoriske positionsnumre er positioner, som man som
tilbudsgiver skal afgive tilbud på og, som opfylder alle mindstekravene jf.
kontraktbilag 1. De frivillige positionsnumre er positioner, man som tilbudsgiver kan
vælge at afgive tilbud på og, som ligeledes opfylder mindstekravene, jf. kontraktbilag
1.
For positioner, hvor det er frivilligt at afgive tilbud, og hvor tilbudsgiver ikke afgiver
tilbud, er det nødvendigt for ordregiver at finde en anden leverandør til levering af
produktet, såfremt tilbudsgiver vinder den pågældende delaftale. Da prisen på
produktet i denne situation ikke kendes, anvendes der ved evalueringen en fiktiv pris
svarende til den billigste tilbudte brugbare pris på dette produkt med tillæg af 50%.
Ordregivers benyttelse af en fiktiv pris i denne situation tjener desuden til at gøre
tilbud med og uden tilbudspris på de pågældende positionsnumre sammenlignelige.
De frivillige positionsnumre er markeret med gul farve.

1.21

Leverancens omfang
Udbuddet omfatter fleksible video- og fiber endoskoper med tilhørende forbrugsvarer.
Derudover omfatte rammeaftalen videoprocessorer, lyskilder, monitorer, insuflatorer,
mobil trolye og andet speciale specifikt udstyr til endoskopisk kirurgi.
Formålet med udbuddet er, at lave fælles rammeaftaler som er gældende for alle de
relevante afdelinger i regionen. Derudover er det også ordregivers formål at udbyde
produkter som for tilbudsgivers virksomhed er den nyeste teknologi. Dette betyder, at
ordregivers kliniker til enhver tid skal kunne udføre procedurerne indenfor hvert
udbudte speciale med den for tilbudsgiverens nyeste og bedste udstyr. Tilbudsgiveren
skal således afgive tilbud med udstyr, funktionalitet og software med de til enhver tid
nyeste og bedste teknologier indenfor hvert af de tilbudte specialer (”State of the
art”), jf. Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen.
Mængder og omfang (estimeret forbrug) vedrørende kontrakten fremgår af
tilbudslisten. Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet m.v. fremgår af
kravspecifikationen, Bilag 1. De vilkår, som vil være gældende for leverancen,
fremgår af Udkast til kontrakt.
Der udbydes i alt 5 delaftaler jf. Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen, indenfor
følgende kliniske specialer:
Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale

1:
2:
3:
4:
5:

Anæstesiologi
Gastroenterologi
Lungemedicin og Thoraxkirurgi
Urologi
Øre- næse- hals
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Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler
Under de udbudte delaftaler skal der ligeledes afgives tilbud på apparaturafhængige
forbrugsvarer, jf. Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen.
Der udbydes ikke serviceaftaler sammen med dette udbud, da ordregiver eventuelt
udbyder en generel serviceaftale til hele regionen efterfølgende. Dette vil dog først
blive relevant efter udløbet af garantiperioden, jf. kontraktbilag 1,kravspecifikationen.

Driftsforudsætninger
Nedenstående driftsforudsætninger skal lægges til grund for Tilbudsgivers prissætning
af tilbud og optioner, hvor andet ikke eksplicit fremgår.


Levetid: 10 år fra godkendt afleveringsforretning



Åbningstid: kl. 8.00 – 16.00 på hverdage, dog ekskl. helligdage



Oppetidsgaranti: 95 % pr. stk. udstyr.



Responstid: 4 timer

Leverancen skal omfatte alle de hardware- og softwarekomponenter, der er
nødvendige for at opfylde alle A-krav i kravspecifikationen i bilag 1.
De hardware- og softwarekomponenter, der er nødvendige for at opfylde alle A-krav
skal endvidere opfylde ordregivers B-krav i det omfang tilbudsgiver har redegjort
herfor i besvarelsen af kravspecifikationen, bilag 1 .

1.23

Kontraktform
Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en rammeaftale om
levering af fleksible video- og fiber endoskoper med tilhørende forbrugsvarer. Det af
kontrakten omfattede udstyr udgør løbende engangsleverancer, mens de tilhørende
forbrugsvarer udgør ordregivers løbende forbrug i udstyrets levetid.
Rammeaftaler vil blive tildelt de tilbudsgivere, som har afgivet de økonomisk mest
fordelagtige tilbud i henhold til de ovenfor anførte underkriterier vurderet samlet
under et for de enkelte delaftaler.
De efterfølgende ordre (aftræk) under rammeaftalerne vil blive placeret hos den
leverandør, hvis produkt i det konkrete tilfælde/Konkrete typer af operationer efter en
lægefaglig vurdering skønnes bedst egnet til at opfylde ordregivers behov i forhold til
det enkelte patienttilfælde.

1.25

Produktpræsentation (udstyr og forbrugsvarer)
Som angivet ovenfor under pkt. 1.24 indgår produktpræsentationen, i evalueringen af
de kvalitative underkriterier.
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Tilbudsgiver inviteres til at præsentere sit tilbud for ordregivers kliniske og tekniske
personale i overensstemmelse med tidsplanen i punkt 1.7. Produktpræsentationen
finder sted i Regionshuset, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, den XXXX, fra kl.
XXX.
Der er ikke mulighed for at tilbudsgiver kan benytte ordregivers lokaler hverken før
eller efter produktpræsentationen. Tilbudsgiver kan derfor tidligst blive vist hen til
lokalet hvori produktpræsentationen skal foregå en halv time før præsentationen.
Den nærmere tidsplan og mødested vil blive oplyst hver Tilbudsgiver efter
tilbudsfristen.
Tilbudsgiver må ikke præsentere udstyr, funktioner, uddannelse eller andet, der ikke
er omfattet af det afgivne tilbud.
Besked om det præcise mødetidspunkt for den enkelte tilbudsgiver vil tilgå
tilbudsgiver senest XXXXX, pr. email. Ordregiver ønsker en kvittering pr. mail
fremsendt til: Anette.Christiansen@stab.rm.dk
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