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Den udbudte opgave
 Delaftale 1: Kanylebokse med låg til
stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,7-25 liter
 Delaftale 2: Kanylebokse med låg til
stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,4-0,6 liter
 Delaftale 3: Kanylebokse med låg til langt
stikkende/skærende affald i størrelser fra 5,0-30,0
liter
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Udbudsmaterialets opbygning
 UDBUDSBETINGELSER:
 Afsnit 1 – er den formelle ramme for udbuddet
 Afsnit 2 – Tjekliste for tilbudsgiver
 Udbudsbilag - vær opmærksom på at udfylde og
underskrive, vedlægge osv.

 UDKAST TIL KONTRAKT:
 Kontraktbilag 1-7, vær opmærksom på at
udfylde alt det der skal udfyldes.
 Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationen
 Kontraktbilag 2 – Tilbudslisten
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Udbudsmaterialets opbygning
 Udbudsbilag













Udbudsbilag 1: Generelle oplysninger
Udbudsbilag 2: Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk
kapacitet
Udbudsbilag 3: Den seneste godkendte årsrapport
Udbudsbilag 4: Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring
Udbudsbilag 5: Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle
kapacitet
Udbudsbilag 6: Kopi af certificeringer
Udbudsbilag 7: Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet
Udbudsbilag 8: Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et
konsortium/flere tilbudsgivere i forening
Udbudsbilag 9: Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27
Udbudsbilag 10: Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45
Udbudsbilag 11: Fortegnelse over vareprøver
Udbudsbilag 12: Oversigt over Region Midtjyllands årsforbrug (skal ikke udfyldes)

Indkøb & Medicoteknik

Udbudsmaterialets opbygning
 Udkast til kontrakt med kontraktbilag








Kontraktbilag 1: Kravspecifikation
Kontraktbilag 2: Tilbudsliste
Kontraktbilag 3: Produktdatablade
Kontraktbilag 4: Leveringsadresser
Kontraktbilag 5: Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 6: Eventuelt kontraktrelevant materiale fra
Leverandørens tilbud
Kontraktbilag 7: Indeståelseserklæring
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Spørgsmål til udbudsmaterialet
 Stilles skriftligt til anders.dalsgaard@stab.rm.dk
 Spørgefrist: d. 7. april 2014 kl. 14:00
 Offentliggørelse: Forventeligt én gang om ugen.
 Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt muligt blive
besvaret og svar uploaded senest d. 16. april 2014.
 Spørgsmål stillet efter d. 16. april 2014 vil ikke blive besvaret.
 Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde øje med nye svar på
spørgsmål og andre relevante oplysninger.
 Spørgsmål besvares samlet i anonymiseret form og offentliggøres
på www.udbud.rm.dk
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Betingelser for
deltagelse/udvælgelseskriterier

 Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.10
 Vedrører virksomhedens egnethed og ikke selve den
tilbudte opgaveløsning
 Tilbudsgivere, der ikke afgiver de nævnte oplysninger,
risikerer ikke at komme i betragtning
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Vigtige punkter i udbudsbetingelserne
 Pkt. 1.12: Afgivelse af tilbud og sprogkrav
 Tilbud skal være på dansk
 Følg meget gerne Tjeklisten i Afsnit 2 – denne
indeholder en oversigt over bilag som skal
vedlægges tilbuddet.

 Pkt. 1.13: Aflevering af tilbud
 Tjek det korrekte antal eksemplarer og krav til
mærkning af tilbud!

 Pkt. 1.14: Vareprøver
 Vareprøver bedes alene fremsendt efter
anmodning. Levering skal ske d. 30 april
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Vigtige punkter i udbudsbetingelserne
 Pkt. 1.19: grundlag for udelukkelse af
tilbudsgiver
 Afvigelse fra grundlæggende elementer – pligt til
ikke at tage tilbuddet i betragtning
 Afvigelse fra ikke-grundlæggende elementer –
ret, men ikke pligt, til at tage tilbuddet i
betragtning

Vedlæg og/eller henvis IKKE til
tilbudsgivers egne almindelige salgs- og
leveringsbetingelser el.lign.
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Udbudets form
 Der kan bydes på én, flere eller alle delaftaler.
 Med undtagelse af delaftale 1, jf. pkt. 1.22, skal der bydes
på samtlige positioner på de delaftaler der bydes på.

 Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af
tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige
tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:
 Økonomi (55 %)
 Funktionalitet og kvalitet (40 %)
 Miljø (5 %)

 Kontraktens varighed er 4 år.

Der vælges én leverandør for hver delaftale.
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Kontraktbilag 1 - kravspecifikationen
 Mindstekrav er ufravigelige krav, som skal opfyldes for at kunne
give tilbud. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er
tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og udbyder er forpligtet til at
afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Accepteres ved at
vælge ”ja, kravet bekræftes”.
 Bør-krav er ønsker/konkurrenceparametre som indgår i
tilbudsevalueringen.
 Alle gule felter i kravspecifikationen skal udfyldes! Ikke udfyldte
felter kan have yderst negativ indflydelse på tilbudsevalueringen,
og endda føre til at tilbuddet er ukonditionsmæssigt.
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Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten
 Følgende felter skal udfyldes:













Leverandørens varenummer
Leverandørens varebeskrivelse
Fabrikat/Brandname
Producentens varenummer (ref. Nr. på emballagen)
Bruttoindhold i liter
Nettoindhold i liter (indhold op til max påfyldning)
Vægt i gram
Salgsenhed (stk., karton, pakke)
Stykantal pr. mindste salgsenhed
Stykantal pr. europalle
Pris excl. Moms pr. stk. ved køb af mindste salgsenhed
Pris excl. Moms pr. stk. ved køb af europalle
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Vigtige frister og formalia

 Spørgsmål: 7. april 2014 kl. 14:00
 Tilbudsfrist: 23. april 2014 kl. 12:00
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Spørgsmål
 Så vidt muligt besvares spørgsmål mundtligt på
mødet.
 Produktrelaterede spørgsmål besvares ikke på mødet
– afsendes skriftligt.
 Alle spørgsmål samt udbudspræsentationen vil
efterfølgende blive lagt på ordregivers hjemmeside i
anonymiseret form – på: www.udbud.rm.dk
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Tak for i dag

www.regionmidtjylland.dk

