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1. Indledning
Regionsrådet i Region Midtjylland har d. 25. august 2010 besluttet, at Region
Midtjylland skal have oprettet en leasingramme til indkøb af udstyr i
forbindelse med implementeringen af den Elektroniske Patient Journal (EPJ).
Region Midtjylland udbyder på baggrund heraf en samlet rammeaftale
vedrørende finansiel leasing i EU-udbud. Rammen udgør 275,8 mio. kr.
Regionsrådet har godkendt leasing for 53,2 mio. kr. Yderligere brug af
rammeaftalen afventer regionsrådets godkendelse.
Rammeaftalen vedrørende finansiel leasing skal bruges til indkøb af udstyr til
hospitalerne i Region Midtjylland.
Selve udstyret er ikke omfattet af nærværende udbud, men specificeres
efterhånden som det indkøbes i overensstemmelse med reglerne i Udbudsdirektivet (se nedenfor under afsnit 2) og Tilbudsloven. Der er således tale om
finansiel leasing, og begrebet forstås af ordregiver som fastlagt i
Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse vedrørende udbud af finansiel
leasing af 8. juni 2006:
”Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor et leasingselskab indtræder
mellem sælger og bruger med det formål at finansiere brugers udnyttelse af
det pågældende gode.”

2. Udbudsform
Udbuddet gennemføres af Region Midtjylland som et offentligt udbud
vedrørende en rammekontrakt om køb af en tjenesteydelse i henhold til
Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved
indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som
ændret ved følgende bekendtgørelser nr. 326 af 11. april 2006, nr. 597 af 7.
juni 2007 og nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne.
Den udbudte ydelses omfang
Den udbudte leasingramme udgør 275,8 mio. kr. Regionsrådet har godkendt
leasing for 53,2 mio. kr. Yderligere brug af rammeaftalen afventer
regionsrådets godkendelse.
Det ønskede udstyr leveres af diverse leverandører og indkøbes af Region
Midtjylland indenfor rammerne af den til enhver tid gældende
udbudslovgivning, det vil sige ved gennemførelse af EU-udbud efter
Udbudsdirektivet og ved gennemførelse af nationalt udbud efter
annonceringsreglerne i Tilbudsloven.
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Leasingtager fastsætter i forbindelse med indkøb af det ønskede udstyr
samtlige vilkår for leverancen, herunder bl.a. vilkår for vedligeholdelse,
service, uddannelse af personale, forsikring, installation mv. Tilbudsgiver
(leasinggiver) har derfor ingen indflydelse på indholdet af udbudsmaterialet
eller grundlaget for det pågældende indkøb af udstyr.
Indkøbsprofil
Det forventes, at leasingrammen på 53,2 mio. kr. udnyttes i løbet af 20102011.
Såfremt, at der sker yderligere brug af leasingrammen med op til 222,6 mio.
kr., så forventes det, at denne ramme udnyttes i løbet af 2011-2013. Denne
yderligere brug af leasingrammen afventer regionsrådets godkendelse.
Det er hensigten, at leasingrammen skal underopdeles i 8 delaftaler – en
fælles og en pr. hospital (Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenheden Vest,
Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet
Horsens og Psykiatrien).
Ydelsesprofil for leasingafgiften
Der ønskes en symmetrisk ydelsesprofil for leasingafgiften på fem år.
Leasingperioden vil blive påbegyndt i takt med, at hospitalerne får afsluttet
deres oparbejdningsperiode. Det forventes, at de første delaftalers
leasingperiode begynder i 2012.
Leasingafgiften opkræves helårligt forud.
Beskrivelse af bør-krav til leasinggivers ydelse
Der ønskes en månedlig opgørelse over indkøb af udstyr pr. delaftale/hospital i
Region Midtjylland i oparbejdningsperioden (bør-krav nr. 1). De månedlige
opgørelser ønskes hurtigst muligt efter den på gældende måneds udgang (børkrav nr. 2).
I leasingperioden ønskes en årlig opgørelse i elektronisk form over
leasingforpligtelsen ved årets udgang (bør-krav nr. 3). Opgørelsen skal
foreligge senest den 25. januar i det efterfølgende år (bør-krav nr. 4).

3. Udbudsbetingelser
3.1 Ordregiver
Ordregiver af nærværende udbud er:
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Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
DK- 8800 Viborg
CVR. nr. 2919 0925

3.2 Kontaktafdeling og person
Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
DK- 8800 Viborg
Kontaktperson: Charlotte Dalsgaard Andersen
Tlf.: (+45) 8728 5402
E-mail: chaand@rm.dk.
Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud:
"Leasing EPJ 2010-2011, sagsnr.: 1-23-4-72-54-10”
Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte.
Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud
skal foregå på dansk og være skriftlig.

3.3 Udbudsmateriale
Det samlede udbudsmateriale består af:
- Udbudsbekendtgørelse – annoncenummer 2010/S 187-285771 i
EU Tidende den 25. september 2010
- Nærværende udbudsmateriale inkl.:
bilag 1 – Generelle oplysninger
bilag 2 – Tro og love erklæring vedr. artikel 45
bilag 3 – Tro og love erklæring vedr. artikel 27
bilag 4 – Pris
bilag 5 – Kvalitet
Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt.
Udbudsmaterialet består endvidere af spørgsmål og svar, som bliver
offentliggjort på www.regionsudbud.dk og www.udbud.rm.dk i
overensstemmelse med den angivne tidsplan, se pkt. 3.5.
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Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes
på ordregivers hjemmeside, og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet
offentliggjort på ordregivers hjemmeside forrang.

3.4 Fortrolighed
Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt. Ordregivers
fortrolighedstilsagn må dog i sagens natur vige i den udstrækning, hvor
lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende
udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Det
indgår dog bl.a. i bedømmelsen af omfanget af ret til aktindsigt, om den
virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles
fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer
sig om.
Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra
forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt opfordres
tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud, gerne ved benyttelse af bilag 1 –
Generelle oplysninger. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være
berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af
lovgivningen.

3.5 Tidsplan
23-09-2010
28-09-2010
26-10-2010
02-11-2010

08-11-2010
12-11-2010

23-11-2010
08-02-2011
06-12-2010
31-12-2016

Dato for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til EUTidende og www.regionsudbud.dk
Dato for udbudsmaterialets offentliggørelse på www.
Regionsudbud.dk og www.udbud.rm.dk
Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af
yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på:
www.regionsudbud.dk og www.rm.dk
Frist for modtagelse af tilbud
Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt
henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på stand-stillperioden)
Forventet kontraktindgåelse
Vedståelsesfrist
Forventet kontraktstart
Forventet kontraktudløb
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3.6 Spørgsmål og eventuelle nye oplysninger
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
for at rette i udbudsmaterialet.
Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt og på
dansk.
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 - kontaktperson Charlotte Dalsgaard
Andersen, jf. pkt. 3.2.
Spørgsmål der er ordregiver i hænde senest 26.10.2010, 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 senest 2. november 2010
blive offentliggjort i anonymiseret form på www.regionsudbud.dk og
www.udbud.rm.dk. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af
udbudsmaterialet.
Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende
udbud på www.regionsudbud.dk eller www.udbud.rm.dk.

3.7 Udvælgelseskriterier/Betingelser for deltagelse
Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller
tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som ordregiver har
kendskab til, af en eller flere af følgende grunde:
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a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i
Rådets fælles aktion 98/773/RIA
b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj
1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA
c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF
af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det
finansielle system til hvidvaskning af penge.
Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske
kapacitet skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter, som anført i
udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2:
A. Tro og love erklæring
Tilbudsgiver skal vedlægge Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden
gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra e og f)
og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c., jf.
bilag 2 – Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel
45.
B. Forsikringsoplysninger
Tilbudsgiver skal vedlægge kopi af forsikringspolice og
forsikringsbetingelser på eksisterende erhvervsansvarsforsikring eller
produktansvarsforsikring.
Policen og forsikringsbetingelserne skal være skrevet på dansk eller
oversat til dansk og bl.a. indeholde præmisserne for dækningsgrad,
oplysninger om relevante vilkår og maksimum i policen.
Er den samlede forsikringssum begrænset til en maksimal størrelse,
bedes tilbudsgiver angive, i hvilken udstrækning der er ”brugt” af
forsikringssummen.
C. Økonomisk og finansiel kapacitet
Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre
overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle
kapacitet til at løfte opgaven:
•

Soliditetserklæring, dvs. erklæring vedrørende virksomhedens
økonomiske og finansielle kapacitet. Erklæringen kan udstedes af
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•
•
•

virksomhedens bank eller revisor. Erklæringen må højst være 3
måneder gammel. Erklæringen kan ikke udstedes af tilbudsgiver.
(Såfremt der forekommer særlige ejerforhold, som gør en
soliditetserklæring irrelevant, så vil regionen dispensere fra kravet
om en soliditetserklæring, hvis der vedlægges en beskrivelse af
disse særlige ejerforhold).
Oplysning om egenkapital de seneste (om muligt) 3 år.
Oplysning om samlet årsomsætning i de seneste (om muligt) 3 år.
Oplysning om samlet årsomsætning inden for finansiel leasing i
procent i de seneste (om muligt) 3 år.

D. Teknisk og/eller faglig kapacitet
Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre
overfor ordregiver at tilbudsgiver har den tekniske og faglige kapacitet
til at løfte opgaven:
•
•

Beskrivelse af virksomhedsprofil
Referencelister inden for de seneste 2 år

E. Arbejdsmiljø
Tilbudsgiver skal vedlægge Erklæring på tro og love om overholdelse af
bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i
øvrigt på det sted, hvor ydelsen præsteres, jf. bilag 3 – Tro og love
erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27.
F. Evt. indhentelse af serviceattest
Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange
serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel,
eller anden dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i
udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, d, e og f.

3.8 Afgivelse af tilbud
Tilbuddet skal senest 8. november 2010, kl. 12.00. være modtaget på
følgende adresse:
Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Skottenborg 26
DK- 8800 Viborg
Att.: Charlotte Dalsgaard Andersen
Tilbud skal afgives i ét originaleksemplar, samt 2 eksemplarer mærket ”kopi”
indeholdende det samlede tilbud med bilag.
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Der vedlægges endvidere en elektronisk kopi af tilbuddet på USB-nøgle/CDrom.
Tilbudsgiveren har ansvaret for, at indhold på USB-nøgle/CD-rom er korrekt og
identisk med det skriftligt fremsendte. Er dette ikke tilfældet, vil det være
papirversionen, der er gældende. USB-nøgle/CD-rom må ikke være skrivebeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf.
Tilbud skal afleveres i lukket emballage og kuverten/pakken indeholdende det
samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt USB-nøgle/CD-rom mm.)
mærkes tydeligt med følgende tekst:

Tilbud vedrørende
leasing EPJ
2010-2011
FORTROLIGT
Må ikke poståbnes

Tilbud modtaget efter tilbudsfristens udløb, på et andet sted eller i anden form
end angivet i disse udbudsbetingelser vil ikke blive betragtet som rettidigt
indkomne, og vil derfor blive udelukket fra vurdering.
Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.
Ordregiver bekræfter efterfølgende elektronisk overfor tilbudsgiver
modtagelsen af tilbud.
Alt materiale i tilbuddet og supplerende dokumenter skal være mærket med
tilbudsgiverens navn og adresse.
Tilbuddet udarbejdes for tilbudsgivers regning, og tilbudsgivers materiale vil
ikke blive returneret.

3.9 Sprog
Det afgivne tilbud og eventuelle tilhørende bilag samt ethvert andet materiale i
forbindelse med udbuddet skal være på dansk, ligesom al korrespondance skal
foregå på dansk og være skriftlig.
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3.10 Alternative tilbud
Region Midtjylland accepterer ikke alternative tilbud.

3.11 Vedståelsesfrist
Tilbudsgivers tilbud skal være bindende for tilbudsgiver indtil den 8. februar
2011 og kan således accepteres af ordregiver ved afsendelse af accept inden
udløbet af denne frist.

3.12 Tildelingskriterium
Tildelingskriteriet ved valg af tilbudsgiver er det ”økonomisk mest fordelagtige
tilbud”.
Ordregiver vil vælge det tilbud, der ud fra en samlet vurdering af følgende
vægtede underkriterier er det økonomisk mest fordelagtige.

Underkriterier

Vægtning

• Pris

70 %

• Kvalitet

30 %

• Pris (Renter og omkostninger)
For oparbejdningsperioden ønskes tilbud på en variable rente beregnet som
et tillæg/fradrag til Nationalbankens udlånsrente. Endvidere ønskes tilbud
på den bedst opnåelige variable markedsrente.
Ved oparbejdningsperioden forstås den periode, hvor udstyret indkøbes.
Delafgiften beregnes i oparbejdningsperioden månedlig bagud og af
nettobeløbet dvs. ekskl. moms. Delafgiften akkumuleres på
oparbejdningssaldoen og opkræves månedsvis.
For leasingperioden ønskes tilbud på en variable rente beregnet som et
tillæg/fradrag til CIBOR tolv måneder. Endvidere ønskes tilbud på den bedst
opnåelige variable markedsrente.
Leasingperioden vil blive påbegyndt i takt med, at hospitalerne får afsluttet
deres oparbejdningsperiode. Det forventes, at de første delaftalers
leasingperiode begynder i 2012.
Leasingafgiften opkræves helårlig forud.
Alle omkostninger og gebyrer m.v. i såvel oparbejdsperioden som
leasingperioden skal være inkluderet i det fastsatte tillæg/fradrag og i den
angivne markedsrente.
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Renteberegningen foretages på antallet af dage i renteperioden på basis af,
at hver kalendermåned er 30 dage og et år på 360 dage (30/360).
Priserne skal være baseret på markedet den 2. november 2011, kl. 11.15.
Det er ønskeligt, at tilbudsgiver anvender bilag 4 – Pris.
• Kvalitet
Kvaliteten af tilbudsgivers tilbud vurderes ud fra følgende underkriterier:
•
•

Tilbudsgivers opfyldelse af de angivne bør-krav til leasinggivers ydelse,
se ovenfor under afsnit 2. Udbudsform.
Tilbudsgivernes beskrivelse af hvilke værktøjer tilbudsgiver
omkostningsfrit kan stille til rådighed for Region Midtjyllands daglige
administration af leasingaftalen.

Det er ønskeligt, at tilbudsgiver anvender bilag 5 – Kvalitet.

3.13 Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver
Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet
og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at ordregiver er berettiget til og
kan være forpligtet til at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbuddet ikke
nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt
ikke lovligt for ordregiver, at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede
tilbud efter at tilbuddet er indleveret.
Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende
elementer i udbuddet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at ordregiver har
pligt til ikke at tage tilbuddet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et
grundlæggende element, har ordregiveren ret, men ikke pligt, til ikke at tage
tilbuddet i betragtning, dvs. at ordregiveren ikke overtræder
ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbuddet i betragtning, men at
ordregiveren heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage
tilbuddet i betragtning.
Særligt vedrørende tilbudsgivernes egnethed er det i udbudsbekendtgørelsens
pkt. III.2 og i pkt. 3.7 Betingelser for deltagelse/Udvælgelseskriterier
(egnethedsvurdering) anført, at det er en betingelse for deltagelse, at
tilbudsgiver fremsender en række dokumenter og oplysninger. Fremsendes de
udbedte dokumenter og oplysninger ikke, vil ordregiver være forpligtet til at
afvise tilbudsgivers tilbud.
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3.14 Forbehold

Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser
Eventuelle 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, herunder
bl.a. tilbud med forbehold overfor udbuddets grundlæggende elementer eller
kontrakten.

3.15 Oplysninger om skat og miljøbeskyttelse
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale
eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter samt miljø på
følgende adresser:
a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside:

www.skat.dk

b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk

3.16 Orientering om resultatet af udbudsforretningen
Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst
muligt og samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver udbyder har til hensigt
at indgå kontrakt med, jf. lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af
udbudsreglerne samt regler om standstill-perioden.
Denne meddelelse sendes pr. e-mail til den af tilbudsgiver i bilag 1 angivne emailadresse. Bemærk at meddelelsen kun sendes elektronisk.
Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver efter
udløbet af standstill-perioden.
Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er det
vindende tilbud er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren.
Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået før kontrakt er
underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom ordregiver ikke
anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt.

4. Kontraktgrundlag
ABL 95, 2. udgave af 2004 vil være gældende for kontrakten.

Side 13

