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Referat fra Udbudspræsentation af Logistikydelser til Region
Midtjylland. Den 10. januar 2013 kl. 10.00 Regionshuset i
Århus, Olof Palmes Allé 15.

Projektchef Esben Madsen, Region Midtjylland bød velkommen og
præsenterede dagens program:
1. Gennemgang af opmærksomhedspunkter ved Esben
Madsen og Janni Hadulla Nielsen

1. Praktiske og tekniske opmærksomhedspunkter ved Esben
Madsen, Region Midtjylland.
Esben og Janni gennemgik:
 Den udbudte opgave
 Lovgrundlag (tilbudsloven)
 Udbudsproces
 Udbudsmaterialets opbygning
 Spørgsmål til udbudsmaterialet
 Betingelser for deltagelse/Udvælgelseskriterier
 Tildelingskriterium
 Udfyldelse af kravspecifikationen og tilbudslisten
 Vigtige frister
 Dialog- og forhandlingsmøder
 Rettelser og tilføjelser
Præsentationen kan downloades fra www.udbud.rm.dk

Dato: 14/1-2013
Line Storgaard
Tel.+45 7841 4552
Line.storgaard@stab.rm.dk
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Der kom enkelte spørgsmål fra salen, af hensyn til
lighedsprincippet er disse nedenstående opstillet.
Disse vil ligeledes indgå i spørgsmål/svarlisten på
www.udbud.rm.dk
For yderligere spørgsmål henvises til skriftlig henvendelse ref.
udbudsmaterialet.
Spørgsmål fra udbudspræsentationen:
1. Hvorfor valgte man at annullere det forrige udbud?
Svar: Den primære årsag var spredningen i de indkomne priser.
Den gjorde, at projektorganisationen ikke kunne garantere, at
opgaven var forstået korrekt hos tilbudsgiverne. På den baggrund
vurderede RM, at det ville være en for stor risiko, at outsource
hele vareforsyningen på en uopsigelig langtidskontrakt.
2. Er der allerede noget i dag, som er outsourcet?
Svar: Århus universitetshospital har konktakt med nuværende
Logistikpartner indtil ultimo januar 2014. Se også
udbudsmaterialet.
3. Kan man forvente at udbudsmaterialet i sin fuldstændige form
er komplet tilgængeligt på hjemmesiden pr. 12. februar if. m.
Spørgsmål og evt. rettelser.
Svar: Ja
4. I det tidligere udbud var lagret delt op i steril og usterile varer,
er det korrekt, at lageret ikke er delt op i det nye udbud?
Svar: Ja, det er korrekt. Da logistikydelsen ikke kræver, at
varerne skal pakkes ud af transportemballagen, er der ingen
forskel på håndtering og opbevaring af de forskellige typer
produkter. Se yderligere i det eksisterende udbudsmateriale
herunder kravspecifikationen.
5. Der henvises til hygiejnekrav for lageret, i forhold til
temperatur og luftfugtighed, og om det stadig er aktuelt?
Svar: De hygiejnemæssige krav af varer er opstillet i
kontraktbilag 1: Kravspecifikation afsnit 4.3 og tabel 4.
6. Der spørges ind til pallehøjden og hvor mange pluk, man
kunne forvente pr. varelinje?
Svar: RM stiller ingen krav til leverandørerne mht. maksimal
pallehøjde. I Kontraktbilag 1: Kravspecifikation er tabel 13 en
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ABC-fordeling af lagervarerne, som viser noget om
plukkefrekvensen. Hvis der ønskes yderligere information,
henviser RM til at spørge skriftligt ift. udbudsmaterialet pkt. 1.9
7. Hvor mange rullebure har Region Midtjylland?
Svar: Region Midtjylland ejer det nødvendige antal rullebure til
udførelse af logistikydelsen. Der henvises til at læse i
udbudsmaterialet og hvis der er tvivl henvises til at indsende
skriftlige spørgsmål.
8. Er der rigtig forstået at der ikke er alle varer/kolli der findes
en stregkode på?
Svar: Ja, det der kan godt være varer/kolli som der ikke findes
stregkoder på og Region Midtjylland har ikke nogen forventninger
fra/krav til leverandøren om dette. Hvis svaret ikke var
uddybende nok henvises til at spørge skriftligt.
9. Ønsker Region Midtjylland elektronisk besked ved f.eks.
varemodtagelse, hvilket der ses som lidt svært, hvis der ikke
findes en stregkode?
Svar: Hvilke informationer Region Midtjylland ønsker ifm.
Logistikydelsen er beskrevet i Kontraktbilag 1: kravspecifikation
kapitel 5 og 6, samt bilag 3. Når der ikke findes stregkoder på alle
varer, skal informationerne fremgå af en manuel varemodtagelse.
Der henvises til udbudsmaterialet og kravspecifikationsbilag 3 for
yderligere informationer. Ligeledes henvises til at benytte
spørgsmål og svarperioden.
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