Spørgsmål og svar
pr. 1. november 2010
vedr.
EU-udbud nr. 2010/S 187-285771

Rammeaftale om finansiel leasing af udstyr
til hospitalerne i Region Midtjylland

Spørgsmål 1

Vedr. Afsnit 1.
I udbud står der følgende:
"at Region Midtjylland skal have oprettet en leasingramme til indkøb af
udstyr i forbindelse med implementeringen af den Elektroniske Patient
Journal (EPJ)" samt "Rammeaftalen vedrørende finansiel leasing skal
bruges til indkøb af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland"
Kan I være mere specifikke på udstyret? Drejer det sig om IT-hardware
eller/og software/licenser, medico teknisk hospitalsudstyr?
Måske kan I give nogle konkrete eksempler på de forventet kommende
indkøb.”

Svar 1

En del af leasingrammen (estimeret til knap 130 mio. kr.) forventes anvendt til investeringer i it-infrastruktur, hvilket først og fremmest er
hardware (netværkskomponenter, pc-udstyr, servere, PDA udstyr osv.)
samt diverse standard-software f.eks. overvågningsprogrammer og
netværksprogrammel.
En anden del af leasingrammen (estimeret til knap 100 mio. kr.) forventes anvendt til øvrige anskaffelser i hospitalernes drift, eksempelvis til
investeringer i udstyr og mindre apparaturanskaffelser til hospitalsafdelinger og andre anskaffelser såsom telefoner, videokonferenceudstyr,
kopimaskiner, biler el. lign.
Endelig forventes den resterende del af leasingrammen (estimeret til
godt 50 mio. kr.), at anvendes til modning af EPJ, dvs. anskaffelse af
software til selve EPJ applikationen og det servermiljø hvorpå EPJ afvikles. Her kan der også være tale om hardware i form af servere mv.

Spørgsmål 2

Under punkt 3.7 c.) beder I om en soliditetserklæring, der ikke må udstedes af tilbudsgiver selv.

Da vi er en division af [banken], er udstedelsen af denne erklæring lidt
problematisk.
Kan denne soliditetserklæring erstattes af [Bankens] Årsregnskab 2009
eller halvårsregnskab pr. d. 30.06.2010?
Svar 2

Ja, soliditetserklæringen kan erstattes af Årsregnskab 2009 eller halvårsregnskabet pr. 30.06.2010.

Spørgsmål 3

Vedr. punkt 3.12 Tildelingskriterium/Pris
For oparbejdningsperioden ønsker Region Midtjylland et tilbud på en
variabel rente beregnet som et tillæg/fradrag til Nationalbankens udlånsrente.
Vi anvender ikke Nationalbankens udlånsrente som fundingrente på vores leasingaftaler i oparbejdningsperioden. Lever vi op til udbudsbetingelserne, når vi udelukkende angiver et tilbud på den bedst opnåelige
variable markedsrente i oparbejdningsperioden?

Svar 3

For at give et konditionsmæssigt tilbud skal ordregiver modtage begge
priser for oparbejdningsperioden med henblik på at øge gennemsigtigheden i evalueringen.

Spørgsmål 4

Vedr. punkt 3.7 Forsikringsoplysninger
I forbindelse med at vores samarbejdspartnere udbeder sig indsigt i vores forsikringsforhold (på erhvervs- og ansvarsforsikring) , fremsender
vi normalt et Forsikringscertifikat på samme forsikring udstedt af forsikringselskabet.
Er dette tilstrækkeligt i forhold til jeres udbudsbetingelser?

Svar 4

Ja, det er tilstrækkeligt.

