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Til tilbudsgivere

Århus, 17.03.2010
Sag nr.: F-3
Initialer: LJ

Århus Universitetshospital Skejby, Bygn. F1-G1-H1 & G, Intensiv &
Respirationscenter Vest. – Udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 56-08377
36 stk. Intensivsøjler.

Udbudsbrev

F-3-053-2285

Vi skal herved på vegne af bygherren indbyde Dem til at afgive tilbud på ovennævnte opgave.
Opgaven udbydes i EU-udbud som offentliggjort i udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 56-08377. Indkøbet
udbydes som et offentligt udbud.
Vedlagt fremsendes 1 sæt udbudsmateriale omfattende:
-

Nærværende udbudsbrev af d. 17.03.2010
Udbudstidsplan af d. 17.03.2010
Udbudstidsplan FGH-X-K-000 af 26.06.2009
Tilbudsliste af d. 17.03.2010
Kravspecifikation af d. 17.03.2010
Tro og love erklæring
Erklæring vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på
arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt.
Ingeniørtegninger i henhold til tegningsfortegnelser af d. 23.02.2010
Byggesagsbeskrivelse, udgave 01 af d. 26.06.2009
Retningslinier for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby
PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed af 22.06.2009.

Herudover indgår i udbudsgrundlaget eventuelle rettelsesblade eller supplerende tegninger, der udsendes
inden tilbudsdatoen.
Det påhviler den bydende straks ved modtagelsen at sikre sig, at alle ovennævnte dokumenter forefindes
herunder kontrol af, at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes. Konstateres det ved
denne gennemgang, at der mangler udbudsdokumenter, rettes henvendelse direkte til Rådgivergruppen
DNU I/S, att.: Elisabeth Larsen.
Tilbudet skal afgives som fast pris i et år regnet fra tilbudsdagen, hvorefter prisen for de ikke leverede
ydelser reguleres i henhold til nettoprisindekset med basis i den måned kontrakten indgås, som forventes
at være juni 2010.
Spørgsmål fremsendes skriftligt til Rådgivergruppen DNU I/S, Hedeager 3, 8200 Århus N
att.: Elisabeth Larsen. ela@rg-dnu.dk.
Spørgefristen udløber den 27.04.2010.
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Spørgsmål modtaget herefter kan ikke garanteres besvaret og vil kun blive besvaret i det omfang, det er
muligt senest 03.05.2010.
Tilbudet skal afgives med den forudsætning, at udbudstidsplan FGH-X-K-000 af 26.06.2009 er gældende.
I henhold til udbudstidsplan opføres bygningerne i 2 faser, derfor må der påregnes to leverancer af
loftskonsoller og to leverancer af søjler.
Loftskonsoller opsættes inden anden installation udføres. Opsætning af loftskonsoller og søjler aftales
med byggeledelsen.
Tilbudet skal, som anført i Byggesagsbeskrivelsen vedstås indtil 90 kalenderdage efter tilbudsdagen.
Tilbudet skal afgives i 3 eksemplarer på medfølgende tilbudslister i lukket kuvert mærket
"Tilbud Århus Universitetshospital Skejby – Intensiv & Respirationscenter Vest" samt
”Indkøb af intensivsøjler”.
Til:
Rådgivergruppen DNU I/S
Att.: Elisabeth Larsen
Hedeager 3
8200 Århus N
senest mandag den 10.05.2010 kl. 14.00
Opmærksomheden henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold, der strider
mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at bygherren er berettiget til at afvise tilbud med
forbehold, selv om forbeholdet ikke strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, alternativt
søge sådanne forbehold prissat.
Som angivet i Byggesagsbeskrivelsen afholdes der ikke licitation.
For at kunne vurdere de tilbudte intensiv søjler vil det måske være nødvendigt med en besigtigelse,
hvorfor bygherre vil forbeholde sig ret til at foretage en sådan.
Tildelingskriteriet er: økonomisk mest fordelagtige bud.
Før selve bedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbud er konditionsmæssige og at tilbudsgiverne er
egnede til at afgive tilbud.
Der er følgende underkriterier:
Pris: 30 %
I vurderingen indgår den samlede tilbudssum.
Design og kvalitet 40 %
I vurderingen indgår følgende punkter.
•
•
•
•

Søjlekroppens opbygning
Placering af medicoteknisk udstyr, stik, udtag og andet udstyr
Bremsesystemets fleksibilitet
Fleksibilitet i forhold til bariatriske senge og rummets fysiske indretning.

Vurderingen foretages på grundlag af tilbudsgivers opfyldelse af kravspecifikationens pkt. 2.09 til 2.15.
I vurderingen indgår desuden.
•
•
•

Undersøgelses- og arbejdslampes fleksibilitet
Kvaliteten af lyset
Energiforbrug.

Vurderingen foretages på grundlag af tilbudsgivers opfyldelse af kravspecifikationens pkt. 5.02 til 5.03.

Side 3 af 4

I vurderingen indgår endelig.
•
•

Oplæg til kvalitetsplan, herunder håndtering af henvendelser fra ordregiver, ændringer og
opfølgning på evt. fejl.
Serviceorganisationen i form af organisationens størrelse og kvalitet, herunder CV´er på
serviceteknikere, oplysninger om responstid ved nedbrud, håndtering og dokumentation af
periodiske eftersyn, leveringstid på reservedele.

Vurderingen foretages i øvrigt på grundlag af tilbudsgivers opfyldelse af kravspecifikationens pkt. 10.07 til
10.08.
Ergonomi og hygiejne 30 %
I vurderingen indgår følgende punkter.
•

Søjlernes fleksibilitet til arbejdsgangene og betjeningsmuligheder. Her vil det især være faktorer
som bevægelsesfrihed, placering af bremseudløser, betjeningshåndtag og udstyr. Løsning til
akut afmontering af sprøjtepumper ved transport af hjertepatienter vil også indgå i vurderingen.

Vurderingen foretages i øvrigt på grundlag af tilbudsgivers opfyldelse af kravspecifikationens pkt. 6.01 til
6.04.
I vurderingen indgår endelig.
•

Rengøringsvenlighed, det være sig overfladebeskaffenhed, afslutninger, samlinger. Der
vurderes på om kvaliteten af overfladefinish, tolerance overfor rengøringsmidler og øvrige
medicinske midler der bruges på ITA.

Vurderingen foretages i øvrigt på grundlag af tilbudsgivers opfyldelse af kravspecifikationens pkt. 7.01.
Erklæring vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om
beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt.
I tilbuddet skal angives, at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser
vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. De pågældende
oplysninger indgår som betingelse for, at det afgivne tilbud kan erklæres konditionsmæssigt.
Tilbudsgiver har mulighed for at indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale
og regionale forpligtelser vedrørende:
Skatter og afgifter
Miljøbeskyttelse
Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt
på følgende adresser:
Skatter og afgifter:
Skat, hovedcenteret
Østbanegade 123
2100 København Ø
Tlf. 72 22 18 18
Fax 72 37 90 01
E-mail: skat@skat.dk
Internetadresse: www.skat.dk
Miljøbeskyttelse:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf. 72 54 40 00
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Fax 33 32 22 28
E-mail: mst@mst.dk
Internetadresse: www.mst.dk
Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt:
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf. 70 12 12 88
Fax 70 12 12 89
E-mail: at@at.dk
Internetadresse: www.at.dk
Ovennævnte erklæring kan afgives ved at underskrive den vedlagte skabelon til Erklæring
om skatter og afgifter mv.

På bygherrens vegne ser vi frem til at modtage Deres tilbud.

Med venlig hilsen
Elisabeth Larsen
Rådgivergruppen DNU I/S

Bilag:

1 sæt udbudsmateriale

