Rettelsesblad
Vedr.
EU-udbud nr. 2009/S 16-022904

Lægevagtkørsel
til Region Midtjylland

Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904
I forbindelse med at Region Midtjylland har udbudt lægevagtkørsel er der opstået en del
spørgsmål samt uklarheder. Regionen har derfor foretaget følgende ændringer/præciseringer:
1. Ny tilbudsfrist: 2. juni 2009 kl. 14.30
2. Ny vedståelsesfrist: 31. oktober 2009
3. Kravet i udbudsbilag 5 om taxa eller limousine bevilling/tilladelse undersøges
4. Rettelse til pkt. 1.18 i udbudsmaterialet
5. Rettelse til kontrakten
6. Yderligere oplysninger på hjemmesiden
7. Ny tidsplan – se nedenfor

Ad.1: Region Midtjylland har besluttet at rykke tilbudsfristen, da regionen vil sikre at alle potentielle tilbudsgivere rettidigt kan nå at afgive et tilbud.
Ad 2: En naturlig konsekvens af den fremrykkede tilbudsfrist, da Region Midtjylland skal have
sagen politisk behandlet inden der kan indgås kontrakt/er.
Ad. 3: Da der hersker tvivl om en limousinetilladelse kan anvendes, såfremt en taxa-bevilling
er tilstrækkelig, har Region Midtjylland rettet henvendelse til færdselsstyrelsen for en vejledende udtalelse. Straks den vejledende udtalelse er Region Midtjylland i hænde offentliggøres
det, om det er muligt at udføre kørslen med kun én type bevilling/tilladelse eller om begge
typer bevillinger/tilladelser kan anvendes til lægevagtkørsel.
Ad. 4: Såfremt det viser sig at en kombination af priserne på de enkelte delområder samlet set
vil give den laveste pris, vil der blive tildelt til denne tilbudsgiver. Det vil sige at såfremt en
tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på flere distrikter og derved tilbyde en lavere pris vil en
eventuel rabat indgå i beregningen af ”laveste pris”.
Ad. 5: I forbindelse med punkt 8.1.2, hvor Leverandøren skal kunne levere statistikker vedr. kørselsmønstret, brændstofforbrug, kørte km samt GPS-data mv.
Kontrakten træder først i kraft 1. oktober 2009 og løber frem til 30. september 2011.

Ad. 6: Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret via ordregivers hjemmeside,
der bliver offentliggjort spørgsmål/svar i denne uge.
Ad. 7: Her er en ny forventet tidsplan.

Ny Tidsplan
23.01.2009

Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse

26.01.2009

Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og materiale på
http://www.rm.dk/om+regionen/indk%c3%b8b/udbud?

20.02.2009

Dato for fremsendelse af ændringsmeddelelse til EU-tidende

23.02.2009 kl.
12.00

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet – NB! Spørgsmål
fremsendes til Kjeld Erbs på kjeld.erbs@stab.rm.dk

04.05.2009 kl.
12.00

Ny frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet
NB! Spørgsmål fremsendes til Kjeld Erbs på
kjeld.erbs@stab.rm.dk

13.05.2009

Frist for offentliggørelse af anonymiserede spørgsmål samt
svar

27.05.2009

Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere
oplysninger inkl. spørgsmål og svar på:
http://www.rm.dk/om+regionen/indk%c3%b8b/udbud?

02.06.2009 kl.
14:30

Frist for modtagelse af tilbud – NB! Tilbud modtages af Indkøb og Logistik ved Janni H. Nielsen eller Svend Gisselmann

Uge 23-24

Gennemgang af tilbud

Uge 26 -34

Politisk behandling

Uge 34

Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden)

Uge 36

Forventet kontraktindgåelse

01.10.2009

Forventet kontraktstart

31.10.2009

Vedståelsesfrist

30.09.2011

Forventet kontraktudløb

