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Den udbudte opgave
Delaftale 1
Delaftale 2
Delaftale 3
Delaftale
Delaftale
Delaftale
Delaftale

4
5
6
7

Delaftale 8
Delaftale 9

Handsker undersøgelses latex usterile
Handsker undersøgelses blå nitril
usterile
Handsker undersøgelses hvid nitril
usterile
Handsker nitril ca. 30 cm usterile
Handsker OP standard latex sterile
Handsker OP standard latexfri sterile
Handsker OP latex dobbelt/indikator
sterile sammenpakket med udskiftningshandske
Handsker OP latex dobbelt/indikator
sterile pakket hver for sig
Handsker OP latexfri dobbelt/indikator sterile sammenpakket

3 paralle rammeaftaler
3 paralle rammeaftaler
1 rammeaftale
1
5
1
1

rammeaftale
paralle rammeaftaler
rammeaftale
rammeaftale

1 rammeaftale
1 rammeaftale
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Udbudsmaterialets opbygning
 Udbudsmateriale med udbudsbilag
(udfyldes og underskrives)












Udbudsbilag 1:
Udbudsbilag 2:

Generelle oplysninger
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: Underskrevet Tro og love erklæring vedr. gæld til
det offentlige
Udbudsbilag 10: Underskrevet Tro og love erklæring vedr.
udbudsdirektivets artikel 45
Udbudsbilag 11: Fortegnelse over vareprøver
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Udbudsmaterialets opbygning fortsat
 Udkast til kontrakt med kontraktbilag








Kontraktbilag
Kontraktbilag
Kontraktbilag
Kontraktbilag

1:
2:
3:
4:

Kravspecifikation
Tilbudsliste
Produktdatablade
Leveringsadresser og ny
vareforsyningsstruktur
Kontraktbilag 5: Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 6: Eventuelt øvrigt kontraktrelevant materiale
fra leverandørens tilbud
Kontraktbilag 7: Indeståelseserklæring
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Spørgsmål til udbudsmaterialet
 Stilles skriftligt til Jeanne.Gauger@stab.rm.dk
 Spørgefrist: 30.06 2014
 Offentliggørelse: Løbende
 Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt
muligt blive besvaret og svar uploaded senest
03.07.2014.
 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. 1.9
 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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Tildelingskriterier

 Tildeling af kontrakt vil ske ved anvendelse af
tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige
tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:
Underkriterier

Vægtning

 Økonomi

45 %

 Kvalitet

55 %
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Udfyldelse af kravspecifikationen
og tilbudslisten
 Mindstekrav er 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 ikkekonditionsmæssigt.
 Bør krav – konkurrenceparameter, skal ikke opfyldes
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Tilbudslisten
Delaftale 1 - Undersøgelseshandsker, LATEX

Skønnet
årsforStørrelse brug i stk.

Pos.
nr. Varebetegnelse

Tilbudsvariant 1:

1
2
3
4
5

Handske,
Handske,
Handske,
Handske,
Handske,

6
7
8
9
10

Handske,
Handske,
Handske,
Handske,
Handske,

11
12
13
14
15

Handske,
Handske,
Handske,
Handske,
Handske,

undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,

Tilbudsvariant 2:

undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,

Tilbudsvariant 3:

undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,
undersøgelses-,

50.000
4.399.856
6.212.324
2.451.906
136.100

Forventes
lagerført
hos
Forhandlelogistik- Crossrens
partner
docking Vareprøver varenr.

usteril,
usteril,
usteril,
usteril,
usteril,

latex,
latex,
latex,
latex,
latex,

m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,

natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid

XS
S
M
L
XL

X
X
X
X
X

usteril,
usteril,
usteril,
usteril,
usteril,

latex,
latex,
latex,
latex,
latex,

m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,

natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid

XS
S
M
L
XL

10 karton

usteril,
usteril,
usteril,
usteril,
usteril,

latex,
latex,
latex,
latex,
latex,

m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,
m/rullekant,

natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid
natur/hvid

XS
S
M
L
XL

10 karton

10 karton
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Tilbudslisten forsat
Forhandlerens
varebeskrivelse

Producent
varenr. /
Brandname ref.nr. på
/fabrikat
emballagen

Antal stk. i
salgsenhed
(mindste
bestillingsantal)

Type
salgsenhed
(mindste
bestillingsenhed)

***Nettopris i
DKK excl.
moms pr. stk.
leveret i
salgsenheden

***Nettopris i
DKK excl.
Moms pr. stk
leveret i paller.

Antal pakker Antal transportAntal stk. pr. pr. transport- kartonner pr.
pakke
karton
palle.
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Vigtige frister og formalia

Tilbudsfrist: 10.07. 2014 kl. 12:00
God arbejdslyst
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Tak for i dag

www.regionmidtjylland.dk

