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DK-Århus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2009/S 154-224708
UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Vareindkøbsaftale
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1)
NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER):
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling, c/o Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, Att.
Helle Slotsdal, DK-8200 Århus N.. Tlf. +45 89498510. E-post: helle.slotsdal@stab.rm.dk. Fax +45 89498515.
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.mta.rm.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor.
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor.
I.2)

DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER):
Regional eller lokal myndighed.
Sundhed.
Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder: nej.

DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1)
BESKRIVELSE
II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Hæmatologiudstyr.

II.1.2)

Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted:
Varer.
Indkøb.
Hovedleveringssted: Regionshospitalet Silkeborg.
Klinisk Biokemisk Afdeling.
Falkevej 1.
8600 Silkeborg
NUTS-kode: DK04.

II.1.3)

Bekendtgørelsen vedrører:
En offentlig kontrakt.

II.1.4)

Oplysninger om rammeaftalen:

II.1.5)

Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene:
Der ønskes udstyr der er i stand til at levere svar, der lever op til brugernes behov for analyser og høj kvalitet.
Det er ønsket at få et tidssvarende automatiseret udstyr, hvor det er muligt at kombinere høj analysekvalitet af
alle hæmatologiske parametre med gode og rationelle arbejdsgange samt at opnå svartider, der i et integreret
forløb med hospitalets øvrige arbejdsgange sikrer effektive patientforløb i forbindelse med hospitalets udbygning
af Center of Excellence for medicinsk patientpleje.
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II.1.6)

CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary):
38000000.

II.1.7)

Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb:
Nej.

II.1.8)

Opdeling i delaftaler:
Nej.

II.1.9)

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:
Nej.

II.2)

ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG

II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:
Der ønskes udstyr der er i stand til at levere svar, der lever op til brugernes behov for analyser og høj kvalitet.
Det er ønsket at få et tidssvarende automatiseret udstyr, hvor det er muligt at kombinere høj analysekvalitet af
alle hæmatologiske parametre med gode og rationelle arbejdsgange samt at opnå svartider, der i et integreret
forløb med hospitalets øvrige arbejdsgange sikrer effektive patientforløb i forbindelse med hospitalets udbygning
af Center of Excellence for medicinsk patientpleje.

II.2.2)

Optioner:
Nej.

II.3)

KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE:

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1)
BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive stillet krav om bankgaranti ved enhver betaling eller dele deraf forud for den ordregivende
myndigheds accept af leverancen. Der vil ligeledes blive stillet krav om bankgaranti til sikkerhed for
leverandørens opfyldelse af sine garantiforpligtigelser.

III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til kontraktens betalingsbetingelser.

III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

III.1.4)

Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten:
Nej.

III.2)

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller
handelsregister:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Oplysninger om
virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksom-hedsbeskrivelse).
— Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdi-rektivets art. 45, stk. 2, litra e
og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen kan vedlægges som bilag K i
udfyldt og under-skrevet stand.
— Erklæring på tro og love om beskyttelse på arbejdspladsen (Udbudsdirektivets Art. 27) Erklæringen kan
vedlægges som bilag K i udfyldt og underskrevet stand.

III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — (om muligt)
Revisorerklæringer fra de seneste 2 års regnskaber.
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— (om muligt) Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste 2 år.
— Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne
virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset.
— Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)

Teknisk kapacitet:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angi-velse af størrelsesorden.
Vedlægges som bilag L.
— Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder at afgive en fyldestgørende redegørelse
for Tilbudsgivers procedurer for kontrol og test af udstyr og installation, herunder producentens krav og
anbefalinger hertil.
Subsidiært hertil bedes Tilbuds-giver afgive en fyldestgørende vejledning og procedurebeskrivelse for
hvorledes Ordregiver kan efterprøve Tilbudsgivers kontrol og test af udstyr og installation, samt anbefalinger
til hvorledes Ordregiver kan kontrollere overensstemmelsen mellem udstyr og installation og Tilbudsgivers
kvalitetssikringsdokumentation.
— Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem.
— Beskriv eventuelle certificeringer.
— Oplysning om evt. brug af underleverandører.
— Tilbudsgivers leveringssetup og producentens produktionskapacitet.
— Tilbudsgivers installationssetup.

III.2.4)

Reserverede kontrakter:
Nej.

III.3)

SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER

III.3.1)

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:

III.3.2)

Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre
kontrakten:

DEL IV: PROCEDURER
IV.1)
TYPE PROCEDURE
IV.1.1)

Type procedure:
Offentlig.

IV.1.2)

Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage:

IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen:

IV.2)

TILDELINGSKRITERIER

IV.2.1)

Tildelingskriterier:
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier:
1. Økonomi. Vægtning: 30.
2. Service og driftseffektivitet. Vægtning: 30.
3. Funktionalitet og brugervenligehd. Vægtning: 40.

IV.2.2)

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:
Nej.

IV.3)

ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
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2-20-02-07-1-1-09.
IV.3.2)

Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt:
Nej.

IV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter:
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 9.9.2009.
Skal der betales for dokumenterne: nej.

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
23.9.2009 - 12:00.

IV.3.5)

Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater:

IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk.

IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud:
Indtil: 31.3.2010.

IV.3.8)

Fremgangsmåden ved åbning af bud:
Dato: 23.9.2009 - 12:00.
Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: nej.

DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1)
ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB:
Nej.
VI.2)

VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?:
Nej.

VI.3)

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Udbudsmateriale med bilag vil være tilgængeligt på www.regionsudbud.dk og www.rm.dk fra sidst i uge 34/først
i uge 35 2009. Spørgsmål/svar vil ligeledes blive offentliggjort på ovennævnte hjemmesider efter de i udbuddet
fastsatte tidsfrister.
Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 9.9.2009 kl. 12:00.
Frem til 18.9.2009 kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger incl. spørgsmål og svar.

VI.4)

KLAGEPROCEDURER

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne:
Klagenævnet for Udbud, c/o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 København V.. Tlf.
+45 33307621. Internetadresse (URL): www.klfu.dk. Fax +45 33307799.

VI.4.2)

Indgivelse af klager:

VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager:
Konkurrencestyrelsen, Nyrupsgade 20, DK-1780 København V.. Tlf. +45 72268000. Internetadresse (URL):
www.ks.dk. Fax +45 33326144.

VI.5)

DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
11.8.2009.
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