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Rettelsesblad til udbud af
Pacemakere, ICD’er, Loop Recorder og elektroder
Rettelse 1: Udbudsbetingelserne pkt. 1.1 Indledning:
Til udbudsbetingelserne tilføjes følgende tekst (markeret med grønt):

1.1

Indledning
Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af pacemakere, ICD’er og højvoltselektroder,
Loop recorder, elektroder til pacemaker samt LV-elektroder.
Der udbydes 5430 produkter i alt, fordelt på 5 delaftaler, jf. pkt. 1.22 samt tilbudslisten i Kontraktbilag 2.
For delaftale 1, 2, 3 og 4:
Hensigten med udbuddet er, at Region Midtjylland får tilbudt produkter som afspejler tilbudsgivers seneste udviklede produkter, med
mest avanceret medicinske funktion for derved at opnå så højt et teknologisk niveau som muligt.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se kravspecifikationen i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
Indkøbet skal understøtte ordregivers hospitalers overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau, hvilket
skal ske under hensyntagen til regionens indkøbspolitiske målsætning. Regionens indkøb skal således afspejle bevidsthed om kvalitet
og sikkerhed, herunder opretholdelse af en høj hygiejnestandard, til gavn for patienter og personale samt en konstruktiv prioritering
af respekt for de økonomiske midler.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet1.
Udbudsmaterialet offentliggøres på ordregivers hjemmeside www.udbud.rm.dk efter forudgående udbudsbekendtgørelse offentliggjort i
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2013/S 220-382809 af 13.11.2013.

Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter, som ændret ved følgende bekendtgørelser: nr. 326 af 11. april 2006, nr. 588 af 12. juni 2006 og nr. 597 af 7. juni 2007 og nr. 712 af 15. juni 2011 (bekendtgørelse til implementering
af Udbudsdirektivet).
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Rettelse 1: Udbudsbetingelserne pkt. 1.23.2 Medicinsk funktion:
Til udbudsbetingelserne tilføjes følgende tekst (markeret med grønt):

1.23.2

Medicinsk funktion
For delaftale 1, 2, 3 og 4:
Tilbudsgiver forventes at tilbyde sine bedste produkter på markedet i forhold til at sikre, at patienterne får de bedst mulige
behandlingsmetoder samt at produkterne har den mest avancerede funktionalitet vurderet på baggrund af følgende:
Forstået som produkternes programmeringslogik/lethed, driftsikkerhed, håndterbarhed/brugervenlighed, funktionalitet og
patientsikkerhed i ikke prioriteret rækkefølge.
Vurderes på baggrund af besvarelserne i Kravspecifikationen, jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., vareprøver, den
gennemførte produktpræsentation samt evt. gennemførte afprøvninger/tests.
Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium.
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