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Den udbudte opgave (1)
 Baggrund:
 Omstillingsplanen for Region Midtjylland fra februar
2011
 Beslutning fra forår 2012 om implementering af en
sammenhængende og standardiseret forsyningsstruktur med fokus på både interne og eksterne
aktiviteter
 Nationale mål på indkøbs- og logistikområdet pr. 2015
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Den udbudte opgave (2)
 Omfang:
 Varemodtagelse, lagerhold, cross docking og
distribution af bredt sortiment af sterile og usterile
varer
 Varemodtagelse for Region Midtjylland. Vareforsyning af
logistikpartneren sker på baggrund af ordrer afgivet af regionen
 Cross-docking, opbevaring af lagervarer samt plukning,
mærkning og pakning af varer til den enkelte modtager i Region
Midtjylland i henhold til aftalte servicekoncepter
 Distribution af varer til udvalgte leveringsadresser
 Returflow
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Den udbudte opgave (3)

 Projekt i 2 faser:
 Udbud og kontraktindgåelse (- maj ’13)
 Implementering
 Forberedelse (maj ’13 – sept./okt. ’13)
 Udrulning (okt. ’13 – primo ’14)
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Lovgrundlag (1)
 Udbuddet er efter udbudsdirektivet kategoriseret
som tjenesteydelsesydelseskategori 27 og er en
bilag 2b ydelse:
 ikke omfattet af annonceringspligten i
tilbudsloven.
 Frivilligt udbud af logistikydelse efter principperne om annonceringsudbud i henhold til
tilbuds-lovens regler om annoncering §§ 15a-d.
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Udbudsproces

 Hvad betyder den nye lovgivning i forhold til
vores udbudsproces?




Tilrettelæggelse af egne procedure
Forhandling og dialog
Ændringer i kontraktperioden

 Udbudsprocedure








Indledende gennemgang af tilbud og udvælgelses af tilbud, der går videre til
tilbudspræsentation og dialogmøde
Meddelelse til virksomhederne om de fortsat deltager i konkurrencen
Tilbudspræsentation og dialogmøde
Sortering af hvilke tilbudsgivere der går videre i konkurrencen og hvilke der
bliver udelukket fra videre deltagelse.
Evt. yderligere forhandling med de sidste 3-4 tilbudsgivere.
Frist for modtagelse af endeligt tilbud
Tilbudspræsentation for styregruppen/ bedømmelsesudvalget fra de sidste op
til 3-4 tilbudsgivere.
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Udbudsmaterialets opbygning
1:





Udbudsbetingelser med bilag:
Generelle oplysninger
Oplysninger om økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet
Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige
Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45

2:




Udkast til kontrakt om levering af logistikløsning med følgende bilag:
Kravspecifikation / Løsningsbeskrivelse
Tilbudsliste
Nøglemedarbejderoversigt (ikke en del af udbudsmaterialet, skal vedlægges
tilbuddet)
Tilbudsgivers forslag til planlægningsworkshop – bilaget ændres i
implementeringsperioden og erstattes med beslutningsreferat fra
planlægningsworkshoppen
Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (offentliggøres efterfølgende på
www.udbud.rm.dk)
Logistikpartnerens tilbud inkl. bilag (ikke en del af udbudsmaterialet)
Præsentation af SAP Application Interface Framework






3: Tilbudsliste – excel-fil (udfyldes af tilbudsgiver, jf. kontraktbilag 2)
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Spørgsmål til udbudsmaterialet


Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i
udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.



Spørgsmål sendes til de i pkt. 1.3 anførte kontaktpersoner pr. e-mail.



Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den 04.02.2013 kl. 12.00, vil under alle
omstændigheder blive besvaret.
Ordregiver forventer at svare løbende og der vil senest være svar den 07.02.2013.



Spørgsmål, der modtages efter den 04.02.2013, vil også blive besvaret, medmindre
spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6
dage inden udløbet af tilbudsfristen.



Spørgsmål, der modtages senere end 10 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke
blive besvaret.



Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse blive offentliggjort i anonymiseret
form på www.udbud.rm.dk senest den 12.02.2013. Herefter indgår spørgsmål og
svar som en del af udbudsmaterialet.
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Tilbuddets indhold (1)
Betingelser for deltagelse og
udvælgelseskriterier
Personlige forhold
Økonomisk og finansiel kapacitet
Teknisk og/eller faglig kapacitet
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Tilbuddets indhold (2)
Oplysninger til brug for tilbudsvurdering mv.
 priser afgives ved at udfylde tilbudsliste (kontraktbilag 2)
Uddybende beskrivelse af den tilbudte løsning
 afgives ved at besvare/udfylde kravspecifikationen,
kontraktbilag 1
 besvarelse kan enten ske direkte i kravspecifikationen
eller ved i kravspecifikationen at henvise til konkrete
tilbudsbilag med en besvarelse af det pågældende punkt i
kravspecifikationen
 kravspecifikationen er opdelt i mindstekrav, som skal
opfyldes, og konkurrenceparametre, hvor kvaliteten af
den tilbudte løsning indgår i tilbudsvurderingen
 tilbud med forbehold over for mindstekravene vil blive
afvist og således ikke indkaldt til forhandling
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Tilbuddets indhold (3)
Formkrav

Der afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet:

1 underskrevet originaleksemplar i papirform

5 papireksemplarer mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det
samlede tilbud med bilag jf. ovenfor.

4 papireksemplarer uden de krævede oplysninger i afsnit 1.11
(udvælgelseskriterier)

4 USB-nøgler indeholdende det samlede tilbud. USB-nøglerne
mærkes med tilbudsgivers navn samt teksten ”Tilbud
vedrørende logistikydelse”.
Bilagene nævnt i pkt. 1.5 bedes vedlagt på ovennævnte USBnøgle i det samme format som fremsendt/offentliggjort af
ordregiver.
Tilbudsfrist

Afleveres den 18.02.2013

Indkøb og Logistik

Tildelingskriterium
 Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af
tildelingskriteriet det bedste tilbud ud fra en
samlet vurdering af følgende kriterier:
 Underkriterier
 Økonomi
45 - 55 %
 Kvalitet
20 – 35 %
 Samarbejde, effektivisering og fleksibilitet 10 – 25 %
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Rettelser og tilføjelser
 Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har
hentet det fulde udbudsmateriale
 Rettelsesblade og spørgsmål/svar offentliggøres
løbende
 Tilbudsgivere skal selv holde sig orienteret
 Aktuelle rettelser:
 Ny tilbudsliste, kontraktbilag 2, up loades sammen
med referat af informationsmøde
 Rettede antal for forsendelse af EU paller og rullebure.
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Kontaktpersoner

 Projektleder/chefkonsulent, Esben Madsen
 Logistikkonsulent, Louise Petersen
 Kontaktdata jf. udbudsmaterialet.
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