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, Skottenborg 26,8800 National identitetsangivelse: (hvis kendt) DK
Viborg og Region Nordjylland
Postadresse: Olof Palmes Allé 15
By: Skottenborg 26

Postnummer: 8800 Viborg

Land: Danmark (DK)

Kontaktpunkt(er): Hanne.Arensbach@stab.rm.dk, Olof Telefon: +45 78414500
Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Att: Hanne Arensbach
Mailadresse: Hanne.Arensbach@stab.rm.dk

Fax: _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) www.im.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:
Operationservietter,Tamponer, Swabs/Kompresser og Gazepinde
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Udbud af Operationservietter,Tamponer, Swabs/Kompresser og Gazepinde,fordelt på 11 delaftaler.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand
Yderligere genstand(e)

Primærglossaret
33140000
33141114
33141118
33141119

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)
1-23-4-101-25-14
IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:
Oprindelig bekendtgørelse sendt via
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_hanare
Dokumentreference: 2014-080650 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 118-209197 af: 21/06/2014 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
20/06/2014 (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:
Pkt. 9.1 : I nogle delaftaler skal der Pkt. 9.1 Generelt Ny tekst: I nogle
Udbudsbetingelser: 9. Prisoplysning, bydes ind på samtlige positioner
delaftaler skal der bydes ind på
på tilbudslisten og nogle delaftaler samtlige positioner på tilbudslisten
Punkt 9.1 11.Kontrakt, punkt 11.3
12.Tildelingskriterium,12.1-Økonomi skal der bydes ind på minimum 90 og nogle delaftaler skal der bydes
% af forbrug. Dette vil fremgå af de ind på minimum 80 % af forbrug.
Udbudsbilag 4,tekst delaftale 5
enkelte delaftaler.
Dette vil fremgå af de enkelte
Kravsspecifikation: Kontraktbilag
Pkt. 11.3 Opdeling af kontrakten :
delaftaler.
Delaftale 1-5, delaftale 8-9 og 11:
Pkt. 11.3 Opdeling af kontrakten Ny
1 – Kravsspecifikationer og
Der skal som minimum afgives
tekst: Delaftale 1-5, delaftale 8-9 og
løsningsbeskrivelse Rettelser til
tilbud på 90 % af skønnet årsforbrug 11: Der skal som minimum afgives
delaftaler: Side 1,delaftale 5 tekst
indenfor hver enkelt af de delaftaler, tilbud på 80 % af skønnet årsforbrug
indenfor hver enkelt af de delaftaler,
ændret Position: 1.1 1.10 2.1 2.2 2.9 som tilbudsgiver afgiver tilbud på.
som tilbudsgiver afgiver tilbud på.
3.1 3.5 4.1 4.5 5.1 5.6 6.4 8.1 8.2 9.1 Pkt. 12.1 Økonomi :
Delaftale 1-5 og delaftale 8, 9 og
Pkt. 12.1 Økonomi –
9.5 11.1 11.6
11: Der skal som minimum afgives Ny tekst: Delaftale 1-5 og delaftale
tilbud på 90 % af skønnet årsforbrug 8, 9 og 11: Der skal som minimum
indenfor hver enkelt af de delaftaler, afgives tilbud på 80 % af skønnet
som tilbudsgiver afgiver bud på.
årsforbrug indenfor hver enkelt af de
EX.
delaftaler, som tilbudsgiver afgiver
Delaftale 1 har et samlet skønnet
bud på.
årsforbrug på 264.700. 10 % af dette Pkt. 12.1 Økonomi –
forbrug kan tilbudsgive undlade at
EX.
give tilbud på. For eksempel giver
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pos. 1.9 og 1.12 et samlet skønnet Delaftale 1 har et samlet skønnet
forbrug på 9.100 og er derfor under årsforbrug på 264.700. 20 % af dette
de 10 % 20 % på 26.470 (dette er
forbrug kan tilbudsgive undlade at
blot et eksempel).
give tilbud på. For eksempel giver
Pos. Beskrivelse Skønnet forbrug
pos. 1.9 og 1.12 et samlet skønnet
Region Midt
forbrug på 9.100 og er derfor under
1.9 Steril gazetampon - hvid - 10 stk de 20 % på 52.940 (dette er blot et
pr inderpakning 7.000
eksempel).
1.10 Steril gazetampon - hvid - 10
Pos. Beskrivelse Skønnet forbrug
stk pr inderpakning 58.500
Region Midt
1.11 Steril gazetampon - hvid - 5 stk 1.9 Steril gazetampon - hvid - 10 stk
pr inderpakning 50.000
pr inderpakning 7.000
1.12 Steril gazetampon - hvid - 5 stk 1.10 Steril gazetampon - hvid - 10
pr inderpakning 2.100
stk pr inderpakning 58.500
1.13 Steril gazetampon - hvid - 5 stk 1.11 Steril gazetampon - hvid - 5 stk
pr inderpakning
pr inderpakning 50.000
1.14 Steril gazetampon - hvid - 5 stk 1.12 Steril gazetampon - hvid - 5 stk
pr inderpakning 55.800
pr inderpakning 2.100
1.15 Steril gazetampon - hvid - 5 stk 1.13 Steril gazetampon - hvid - 5 stk
pr inderpakning 91.300
pr inderpakning
Samlet skønnet forbrug for delaftale 1.14 Steril gazetampon - hvid - 5 stk
1 264.700
pr inderpakning 55.800
10% heraf 26.470
1.15 Steril gazetampon - hvid - 5 stk
Udbudsbilag 4 – Delaftale 5 : Sterile pr inderpakning 91.300
nonwoven kompresser /swabs med Samlet skønnet forbrug for delaftale
røntgentråd
1 264.700
Kravsspecifikation:
20% heraf 52.940
Kontraktbilag 1 –
Udbudsbilag 4 – Delaftale 5 : Sterile
Kravsspecifikationer og
nonwoven kompresser /swabs uden
løsningsbeskrivelse
røntgentråd
Rettelser til delaftaler
Kravsspecifikation:
Pos. MK / KP Gammel tekst Det er Kontraktbilag 1 –
et mindstekrav, at der bydes ind på Kravsspecifikationer og
90% af den angivne mængde på
løsningsbeskrivelse
tilbudslisten.
Rettelser til delaftaler
1.1 MK
Pos. MK / KP Gammel tekst Det er
2.1 MK
et mindstekrav, at der bydes ind på
3.1 MK
80% af den angivne mængde på
4.1 MK
tilbudslisten.
5.1 MK
1.1 MK
8.1 MK
2.1 MK
9.1 MK
3.1 MK
11.1 MK
4.1 MK
Det er et mindstekrav, at tilbudte
5.1 MK
produkter tilbydes i de angivne
8.1 MK
størrelser på tilbudslisten. De fysiske 9.1 MK
mål må afvige med 10% i længde og 11.1 MK
bredde. Antal lag skal overholdes. Det er et mindstekrav, at tilbudte
1.10 MK
produkter tilbydes i de angivne
størrelser på tilbudslisten. De fysiske
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mål må afvige med 20% i længde og
2.9 MK
3.5 MK
bredde. Antal lag skal overholdes.
4.5 MK
1.10 MK
8.2 MK
2.9 MK
9.5 MK
3.5 MK
11.6 MK
4.5 MK
MK 2.2 Det er et mindstekrav, at
8.2 MK
nonwoven servietter og tamponer
9.5 MK
lever op til ctil nonwoven kompresser 11.6 MK
til medicinsk brug, færdige
MK 2.2
kompresser, senest gældende
Det er et mindstekrav, at
version.
kompresser/swabs lever op til
EN 1644-2: Prøvningsmetoder til
nonwoven kompresser til medicinsk
brug, færdige kompresser, senest
gældende version.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Læses:

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:
Øvrige ændringer i teksten på kravspecifikation og tilbudsliste samt udkast til kontrakt henvises til rettelsesblad
1, uploaded den 7. juli 2014 ,samt det uploadede materiale hvor rettelserne vil fremgå.
Udbudsbetingelser
Pkt. 9.1 Generelt – 90% ændres til 80%
Ny tekst: I nogle delaftaler skal der bydes ind på samtlige positioner på tilbudslisten og nogle delaftaler skal der
bydes ind på minimum 90 % 80 % af forbrug. Dette vil fremgå af de enkelte delaftaler.
Pkt. 11.3 Opdeling af kontrakten – 90% ændres til 80%
Ny tekst: Delaftale 1-5, delaftale 8-9 og 11: Der skal som minimum afgives tilbud på 90 % 80 % af skønnet
årsforbrug indenfor hver enkelt af de delaftaler, som tilbudsgiver afgiver tilbud på.
Pkt. 12.1 Økonomi – 90% ændres til 80%
Ny tekst: Delaftale 1-5 og delaftale 8, 9 og 11: Der skal som minimum afgives tilbud på 90 % 80 % af skønnet
årsforbrug indenfor hver enkelt af de delaftaler, som tilbudsgiver afgiver bud på.
Kravsecifikation:
Tekst på delaftale 5 ændres til Sterile nonwoven kompresser /swabs uden røntgentråd
Det er et mindstekrav, at tilbudte produkter tilbydes i de angivne størrelser på tilbudslisten.
De fysiske mål må afvige med 20% i længde og bredde.
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2014 (dd/mm/åååå) - ID:2014-088402
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