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Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE
ELLER BERIGTIGELSE
Bemærk: Hvis en berigtigelse eller supplerende oplysning fører til væsentlige ændringer i de af den oprindelige
udbudsbekendtgørelses betingelser, der vedrører principperne for ikke-forskelsbehandling og udbud ved
tildeling, vil en forlængelse af de oprindeligt fastsatte tidsfrister være nødvendig.
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Officielt navn:

Region Midtjylland

Adresse:

Skottenborg 26

By:

Viborg

Land:

Danmark

Kontakt(er):

Postnummer: DK-8800
Telefon:

+45 87 28 50 00

Att.
E-mail:

kontakt@regionmidtjylland.dk

Fax:

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL): http://www.regionmidtjylland.dk
Internetadresse for køberprofilen (URL):

I.2) TYPE INDKØBSCENTRAL
Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF)
Ordregiver (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/17/EF - "Forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Kontrakt om løn- og vagtplansystem på servicebureauvilkår
II.1.2) Kort beskrivelse: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til varetagelse af lønog personaleadministration samt vagtplanlægning leveret som servicebureauløsning. Kunden betragter
systemunderstøttelsen af løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning som et samlet system.
Systemet skal være klar til drift i hele regionen den 1. januar 2012, idet det skal være muligt at håndtere
forudlønnede samt muligt at oprette vagtplaner for 2012 fra senest den 1. december 2011. På det tidspunkt skal
løn-, personale og vagtplanssystemet kunne anvendes til de daglige løn- og personaleopgaver (mindstekrav).
Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system:
• Lønadministration
• Personaleadministration, herunder lønsimulering og forhandling
• Tjenestemandspension
• Økonomi, refusioner og budgettering
• Vagtplanlægning
Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er
leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos Danske Regioner og
vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne
kunden i brugen af systemet og systemets virke iht. overenskomsterne.
Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration
samt vagtplanlægning i en dansk region, herunder samarbejdet med regionens virksomheder og afdelinger, så
løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer.
Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk
regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold.
Regionen anvender i dag følgende it-løsninger til at løse opgaver inden for løn- og personaleadministration samt
vagtplanlægning:
• SD Løn
• SDs PDC Vagtplan
Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som
leverer data til brug for lønberegning mv. Der i dag er etableret dataintegration til/fra den eksisterende løn- og
personaleadministrative løsning fra en række systemer, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser:
• Projektledelse
• Opsætning og konfigurering
• Implementeringsbistand
• Testplanlægning og afprøvning
• Uddannelse i brug af systemet
Som option skal leverandøren desuden kunne levere følgende ydelser:
• Konvertering
• Uddannelse i implementeringsfasen
Der henvises i øvrigt til optionerne i pkt. II.2.2.
Kontraktperioden på 6 år regnes fra den 1. januar 2012.
II.1.3) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary) (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Primærglossar
Hovedgenstand

72000000

Supplerende glossar (i givet fald)
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DEL IV: PROCEDURER
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset
Efter forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog

IV.2) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.2.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed/ordregiveren (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse, hvis relevant)
IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser (hvis kendt)
Oprindelig bekendtgørelse sendt via:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_mab-rm

Dokumentreference:

2010-077496 (årstal og dokumentnummer)

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer (i givet fald)
Bekendtgørelsens nummer i EUT:

af //

IV.2.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2010 (dd/mm/åååå)

(dd/mm/åååå)
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DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1) DENNE BEKENDTGØRELSE VEDRØRER
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger

VI.2) OPLYSNINGER OM UAFSLUTTET ORDRETILDELINGSPROCEDURE
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt.
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs.
Kontrakten er ikke blevet tildelt.
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse.
Alle partierne
Et eller flere partier
VI.3) BERIGTIGELSER ELLER TILFØJELSER
(hvis relevant; for at placere det tekststykke eller den dato, der skal ændres eller tilføjes, anfør altid del og
punktnummer i den oprindelige bekendtgørelse)
VI.3.1) Ændring af oprindeligt indgivne oplysninger eller uoverensstemmende oplysninger offentliggjort
på TED.
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den
ordregivende myndighed
I begge
VI.3.2) Bekendtgørelse eller korresponderende udbudsmateriale
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale (jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge (jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal
ændres:

I stedet for:

Læses:

11.2.1

Antallet af nuværende bruger
af løn- og personalesystemet
opgjort som brugere med
forespørgsels- og/eller
indberetningsadgang
til
lønsystemet via en 3270kommunikation via en fast
forbindelse: 405

Antallet af nuværende bruger
af løn- og personalesystemet
opgjort som brugere med
forespørgsels- og/eller
indberetningsadgang
til
lønsystemet via en 3270kommunikation via en fast
forbindelse: 270

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af datoer, der skal ændres:

I stedet for:
(dd/mm/åååå)

_____

_____

Læses:
(tt:mm)
_____

(dd/mm/åååå)
_____

(tt:mm)
_____
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VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal ændres:
Officielt navn:
Adresse:
By:

Postnummer:

Land:
Kontakt(er):

Telefon:

Att.
E-mail:

Fax:

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL):
Internetadresse for køberprofilen (URL):
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes:
_____

_____

VI.4) YDERLIGERE SUPPLERENDE OPLYSNINGER (i givet fald)
VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
18/06/2010 (dd/mm/åååå)
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