Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: http://
simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende
oplysninger, uafsluttet procedure
eller berigtigelse
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
Officielt navn: Region Midtjylland, indkøb og
Medicoteknik

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15
By: Århus

Postnummer: 8200

Kontaktpunkt(er): _____

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 78414508

Att: Torben Trangbæk
Mailadresse: Torben.Trangbaek@stab.rm.dk

Fax: _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL) _____
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) _____
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) _____
I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed

Ordregiver
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Del II: Kontraktens genstand
II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
Udbud af L2-aggregerings- og mikroswitche med option på service og vedligeholdelseskontrakt på hardware og
software
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Introduktion til udbud på L2-aggregeringsswitche og mikroswitche.
Med opførelsen af Det Ny Universitetshospital i Skejby implementeres en fleksibel netværksarkitektur med
fiberkabler der blæses fra to centrale krydsfeltrum til de lokationer der skal have netværksstik tilgængelige.
De to krydsfeltrum implementerer en redundant netværks infrastruktur med fiberkabel og aggregeringsudstyr,
således der etableres fiberkabel forbindelse til hver mikroswitch fra begge krydsfeltrum.
Det aktive volumenudstyr i denne arkitektur udbydes her i to delaftaler:
• Delaftale 1: L2 Aggregeringsswitch udbud for indkøb af switche, til aggregering af netværkstrafik fra
mikroswitche gennem fiberkabel til aggregeringsswitche placeret centralt i de to krydsfeltrum, med videre uplink
forbindelse til Region Midtjyllands L2 aggregeringsswitch løsning.
• Delaftale 2: Mikroswitch udbud for indkøb af mikroswitche der placeres på lokationer hvor netværksstik skal
være tilgængelige, hvilket kan være i paneler eller under loftet på gangarealer. Der blæses fiberkabler ud til
mikroswitchen fra begge krydsfeltrum for redundans.
DNU byggeriet forløber over en ca. 6-årig periode, hvor der successivt etableres netværk på bygningsetager
der meldes klar til installation. Indkøb af netværksmateriel forventes at følge byggehastigheden, således der
løbende igennem perioden indkøbes og implementeres netværk.
Foruden DNU byggeriet forventer Region Midtjylland at benytte samme netværks-arkitektur og samme type
udstyr på andre hospitalsbyggerier og renoveringer i regionen som Det Nye hospital i Vestjylland, DNV
Gødstrup, samt ved renovering og udvidelser i Viborg.
Volumen i fremførte fiberkabler og dermed tilhørende installerede mikroswitche og tilhørende L2
aggregeringsporte kendes ikke præcist på forhånd, det planlægges og justeres løbende igennem
byggeprocessen for hvert hospital.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand

Primærglossaret
32420000

Supplerende glossar (hvis relevant)
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Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset udbud
Forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog
Forhandling med udbud
Forhandling uden udbud
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Sagsnr. 1-23-4-101-22-12
IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:
Oprindelig bekendtgørelse sendt via
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ttb
Dokumentreference: 2012-144562 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 204-335578 af: 23/10/2012 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
18/10/2012 (dd/mm/åååå)
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger
VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse
VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:
VI.3.1)
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den
ordregivende myndighed
Begge
VI.3.2)
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
Nej
2% af omsætningen på den leverede
III.1.4.
ydelse/de leverede varer, skal
betales i administrationsbidrag til
ordregiver.
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
Oplysninger og formaliteter, som
Oplysninger og formaliteter, som
III.2.3.
er nødvendige for at vurdere, om
er nødvendige for at vurdere, om
kravene er opfyldt:
kravene er opfyldt:
Udbudsbetingelserne pkt. 1.9.3:
Udbudsbetingelserne pkt. 1.9.3:
Tilbudsgiver skal gennem
Tilbudsgiver skal gennem
nedenstående oplysninger/
nedenstående oplysninger/
dokumentation sandsynliggøre over dokumentation sandsynliggøre over
for ordregiver, attilbudsgiver har
for ordregiver, attilbudsgiver har
den tekniske kapacitet til at løfte
den tekniske kapacitet til at løfte
opgaven:
opgaven:
— Referencelister for tilsvarende
— Referencelister for tilsvarende
leverancer inden for de
leverancer inden for de
seneste tre år, gerne med
seneste tre år, gerne med
angivelse afstørrelsesorden,
angivelse afstørrelsesorden,
leveringssted og kontaktperson inkl. leveringssted og kontaktperson inkl.
kontaktoplysninger. Oplysningerne kontaktoplysninger. Oplysningerne
afgives i Udbudsbilag2.
afgives i Udbudsbilag2.
— Oplysning om
— Beskrivelse af virksomhedens
uddannelsesmæssige og faglige
kvalitetsstyringssystem og recall
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kvalifikationer for de nøglemedsystem (beskrives i Udbudsbilag
arbejdere, som er relevantefor
2), herunderevt. certificeringer, som
opfyldelsen af kontrakten, og
vedlægges i kopier som Udbudsbilag
som tilbudsgiver vil benytte til
2E.
opfyldelse af kontrakten, såfremt
— Oplysning om evt. brug af
kontrakt indgåsmed tilbudsgiver.
underleverandører. Oplysningerne
Oplysningerne afgives i Udbudsbilag afgives i Udbudsbilag 2.
2.
— Hvis tilbudsgiver baserer sig på
— Beskrivelse af virksomhedens
en anden virksomheds tekniske
kvalitetsstyringssystem og recall
kapacitet, skal det dokumenteres,
system (beskrives i Udbudsbilag
at dennevirksomhed har givet
2), herunderevt. certificeringer, som tilsagn om at stille de fornødne
vedlægges i kopier som Udbudsbilag ressourcer til rådighed, hvilket kan
2E.
ske ved at vedlæggetilbuddet den i
— Oplysning om evt. brug af
Kontraktbilag 9 indeholdte erklæring,
underleverandører. Oplysningerne ligesom tilbuddet skal vedlægges
afgives i Udbudsbilag 2.
ovennævnte efterspurgteoplysninger/
— Hvis tilbudsgiver baserer sig på dokumentation for teknisk
en anden virksomheds tekniske
kapacitet for den anden
kapacitet, skal det dokumenteres,
virksomhed. Disse oplysninger og
at dennevirksomhed har givet
dokumentationvedlægges som
tilsagn om at stille de fornødne
Udbudsbilag 2F.
ressourcer til rådighed, hvilket kan
ske ved at vedlæggetilbuddet den i
Kontraktbilag 9 indeholdte erklæring,
ligesom tilbuddet skal vedlægges
ovennævnte efterspurgteoplysninger/
dokumentation for teknisk
kapacitet for den anden
virksomhed. Disse oplysninger og
dokumentationvedlægges som
Udbudsbilag 2F.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:
IV.3.4.
04/12/2012 Tidspunkt: 14:00
(dd/mm/åååå)
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:
IV.3.7
01/04/2013
(dd/mm/åååå)

Læses:
06/12/2012 Tidspunkt: 14:00
(dd/mm/åååå)
Læses:
01/06/2013
(dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Tekststykke, der skal tilføjes:
VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2012 (dd/mm/åååå) - ID:2012-150812
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