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Den udbudte opgave
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark vedr. vareområde 3 (ikke-eksklusiv)


De udbudte produkter er udbud i 9 vareområder og fordelt på 31 delaftaler, se yderligere kontraktbilag 2.

Vareområder:

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

Vareområde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Sæbe og desinfektion.
- Creme, lotion, salve og olie.
- Ultralydsgel og sterilgeler
– Desinfektionsservietter
- Prækirurgisk svamp og neglebørste
- Skumvaskeklude- og svampe
– Mundhygiejne
- Toiletsager øvrige
- Produkter til håndfri batteridrevet dispenser

Forbruget på de vareområder fordeler sig på følgende måde:

1: Sæbe og desinfektion.
Ca. 3.150.000,00 kr.

2: Creme, lotion, salve og olie
Ca. 650.000,00 kr.

3: Ultralydsgel og sterilgeler
Ca. 1.100.000,00 kr.

4: Desinfektionsservietter
Ca. 1.800.000,00 kr.

5: Prækirurgisk svamp og neglebørste
Ca. 320.000,00 kr.

6: Skumvaskeklude- og svampe
Ca. 700.000,00 kr.

7: Mundhygiejne
Ca. 800.000,00 kr.

8: Toiletsager øvrige
Ca. 480.000,00 kr.

9: Produkter til håndfri batteridrevet dispenser
Ca. 500.000,00 kr.
Samlet forventning af det årlige forbrug

ca. 9.500.000,00 kr.
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Udbudsmaterialets opbygning
 Udbudsmateriale med udbudsbilag
Afsnit 1: Den formelle ramme for udbuddet
Afsnit 2: Tjekliste for tilbudsgiver
Udbudsbilag 1:
Generelle oplysninger
Udbudsbilag 2:
Oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet
Udbudsbilag 3:
Den seneste godkendte årsrapport
Udbudsbilag 4:
Erklæring om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske
situation siden seneste regnskabsår
Udbudsbilag 5:
Dokumentation for produkt- og erhvervsansvarsforsikring
Udbudsbilag 6:
Dokumentation for anden virksomheds økonomiske og finansielle
kapacitet
Udbudsbilag 7:
Kopi af certificeringer
Udbudsbilag 8:
Dokumentation for anden virksomheds tekniske kapacitet
Udbudsbilag 9:
Erklæring om solidarisk hæftelse, hvor tilbud afgives af et
konsortium/flere tilbudsgivere i forening
Udbudsbilag 10:
Underskrevet Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige
Udbudsbilag 11:
Underskrevet Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45
Udbudsbilag 12:
Receptoplysninger
Udbudsbilag 13:
Fortrolighedserklæring
OBS: Vær opmærksom på at udfylde og underskrive.
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Udbudsmaterialets opbygning fortsat


Udkast til kontrakt med kontraktbilag
Afsnit 1-24 er de formelle rammer for udbuddet
Kontraktbilag 1: Kravspecifikation – særskilt dokument
Kontraktbilag 2: Tilbudsliste – vedlagt som regneark
Kontraktbilag 3: Produktdatablade
Kontraktbilag 4: Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Kontraktbilag 5: Evt. øvrigt kontraktrelevant materiale fra
leverandørens tilbud
Kontraktbilag 6: E-Handel Region Nordjylland
Kontraktbilag 7: Indeståelseserklæring

OBS: Vær opmærksom på at udfylde og underskrive.
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Betingelser for
deltagelse/udvælgelseskriterier
 Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.10


Personlige forhold
 Udbudsbilag 2 (Generel virksomhedsbeskrivelse)
 Udbudsbilag 10 (Tro og love om ubetalt gæld)
 Udbudsbilag 11 (Udbuds direktivets Artikel 45)



Økonomisk og finansiel kapacitet
 Udbudsbilag 3 (Årsrapport)
 Udbudsbilag 4 (Erklæring om ændring i virksomheds økonomiske situation)
 Udbudsbilag 5 (Produkt – og erhvervsansvarsforsikring)
 Udbudsbilag 6 (Anden virksomheds finansielle status)



Teknisk kapacitet – Udbudsbilag 2
 Referencelister
 Kvalitetsstyringssystemer. Vedlæg kopi Udbudsbilag 7
 Oplysninger om evt. brug af underleverandører
 Anden virksomheds tekniske kapacitet – Udfyld Kontraktbilag 7(Indeståelseserklæring) og
vedlæg dokumentation Udbudsbilag 8

 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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Spørgsmål til udbudsmaterialet
 Stilles skriftligt til line.storgaard@stab.rm.dk
 Spørgefrist 1: 26. marts 2014 kl. 12:00
 Offentliggørelse: Uge 14 2014
 Spørgefrist 2: 4. april 2014
 Offentliggørelse: Uge 15 2014
 Spørgsmål indsendt efter denne dato vil så vidt muligt blive
besvaret og svar uploaded senest 11. april 2014
 Spørgsmål besvares samlet i anonymiseret form og
offentliggøres på www.udbud.rm.dk
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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 for delaftale 1A, 1C, 1F, 2A, 2B, 5B, 7A og hele vareområde 9



Underkriterier for delaftale 1B, 1D, 1E, 2C, alle delaftaler under vareområde 3,
alle delaftaler under vareområde 4, delaftale 5A, alle delaftaler under
vareområde 6, 7B, 7C, 7D og alle delaftaler under vareområde 8.

 Økonomi 45 %
 Kvalitet 40 %
 Miljø 15 %

 Økonomi 55 %
 Kvalitet 45 %




Skal byde ind på alle positioner
Ingen produktpræsentation – kun vareprøver
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Udfyldelse af kravspecifikationen

 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.
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Udfyldelse af tilbudsliste
 Udfyldes i de angivet felter i tilbudslisten


Husk alle felter og linjer pr. delaftale

Opmærksomhedspunkter:
 For vareområde 1-3 skal der opgives både nettopriser i liter og pr.
stk. (v/køb af salgsenhed)
 For vareområde 1, 3, 4, 6 og 9 skal der ligeledes opgives en
nettopris pr. palle – det vil fremgå af tilbudslisten hvilke produkter
det drejer sig om.
 For vareområde 4 er det acceptabel med en afvigelse med +/- 10
% på størrelserne
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Vareprøver
 Levering af vareprøver forventes at være den. 11. juni 2014


Ordregiver forventer at fremsende en liste over hvilken adresse(r) vareprøverne
skal sende til i uge 22.



Vareprøverne skal mærkes med sælgers varenummer samt udbuddets
positionsnummer. Der skal endvidere vedlægges produktdatablad sammen med
vareprøven.



Oversigt over antal vareprøver fremgår af tilbudslisten ”vareprøver minimum..”
 Hvis andre enheder der er mere hensigtsmæssigt at sende, er det fuld
acceptabel så længe stk/paker/poser ect. antallet ikke bliver mindre
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Vigtige frister og formalia

 Spørgsmål: 4. april 2014
 Tilbudsfrist: 24. april 2014 kl. 12:00
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Tak for i dag

www.regionmidtjylland.dk

