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25/09/2013 S186 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Vejledende
forhåndsmeddelelse - Finder ikke anvendelse
I.II.B.III.VI.
Danmark-Aarhus: Medicinske forbrugsmaterialer
2013/S 186-320429
Vejledende forhåndsmeddelelse
Varer
Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Indkøb og Medicoteknik, Department of Procurement and Clinical
Engineering og Region Nordjylland
Olof Palmes Allé 15
Att: Hanne Arensbach
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 78414500
Mailadresse: hanne.arensbach@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
www.im.rm.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)
II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt
fæcalsæt.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer
II.3) Oplysninger om rammeaftale
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller
tjenesteydelserne:
Udbud af urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt
fæcalsæt, ca. 500 vareliner og ca 650-675 000 produkter årligt fordelt
mellem Region Midt og Region Nord.
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
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33140000
II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.8) Yderligere oplysninger:
I forbindelse med udbudsprocessen vedrørende urologiske katetre,
urologiske artikler og urinposer samt fæcalsæt sendes
kravsspecifikationer og tilbudslister i høring blandt potientielle
tilbudsgivere. Materialet er et oplæg og vi modtager gerne skriftlige
spørgsmål til det udsendte høringsmateriale.
Der vil blive udbudt ca. 45 delaftaler, fordelt på ca. 25 delaftaler
tilhørende katetre og timediuresesæt og ca. 20 delaftaler tilhørende
urinposer, tilbehør og fæcalsæt.
Oplysninger om delaftaler
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 1
1) Kort beskrivelse:
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
33140000
5) Yderligere oplysninger om delaftaler:
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 2
1) Kort beskrivelse:
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
33140000
5) Yderligere oplysninger om delaftaler:
II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt
fæcalsæt.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer
NUTS-kode DK04,DK05
II.3) Oplysninger om rammeaftale
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller
tjenesteydelserne:
Udbud af urologiske katetre, urologiske artikler, urinposer samt
fæcalsæt, ca. 500 vareliner og ca. 650-675 000 produkter årligt fordelt
mellem Region Midt og Region Nord.
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
33140000
II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.8) Yderligere oplysninger:
I forbindelse med udbudsprocessen vedrørende urologiske katetre,
urologiske artikler og urinposer samt fæcalsæt sendes
kravsspecifikationer og tilbudslister i høring blandt potientielle
tilbudsgivere. Materialet er et oplæg og vi modtager gerne skriftlige
spørgsmål til det udsendte høringsmateriale.
Der vil blive udbudt ca. 45 delaftaler, fordelt på ca. 25 delaftaler
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tilhørende katetre og timediuresesæt og ca. 20 delaftaler tilhørende
urinposer, tilbehør og fæcalsæt.
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til
relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.4)

Oplysninger om EU-midler
Yderligere oplysninger:
Oplysninger om den generelle lovramme
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.9.2013
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