Udbud af
plastikkirurgiske behandlinger 2011
- Udbudsbetingelser
Marts 2011.

J.nr. 1-23-4-72-11-11

Region Midtjylland
Afdeling for sundhedsplanlægning
Skottenborg 26, 8800 Viborg
www.regionmidtjylland.dk

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ..........................................................................................
1 Udbudsbetingelser. ........................................................................................
1.1. Indledning……….. ........................................................................................
1.2. Udbudsmateriale ........................................................................................
1.3. Udbyder og kontaktperson...........................................................................
1.4. Udbudsform……. .........................................................................................
1.5. Aftaleperiode og aftalegrundlag ....................................................................
1.6. Tildelingskriterium......................................................................................
1.7. Betingelser for deltagelse og tilbudsafgivning .................................................
1.8. Alternative tilbud og forbehold .....................................................................
1.9. Spørgsmål og evt. nye oplysninger ...............................................................
1.10. Aflevering af tilbud ...................................................................................
1.11. Fortrolighed og offentliggørelse af pris .........................................................
1.12. Forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om
beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt ................................
1.13. Oplysninger om kontraktindgåelse ..............................................................
1.14. Ejendomsret til udbudsmaterialet................................................................
1.15. Udbyders forbehold...................................................................................
1.16. Tidsplan……..............................................................................................

2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7

1 Udbudsbetingelser.
1.1. Indledning
I Region Midtjylland er der af kapacitetsmæssige årsager i øjeblikket ventetid på en
række plastikkirurgiske behandlinger. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå
rammeaftale med et eller flere privatsygehuse eller klinikker, der kan udføre
undersøgelse og behandling indenfor de nedenfor angivne områder.
Udbuddet omfatter et forventet årligt antal på 150 operationer fordelt på følgende behandlingsområder. For en uddybning se kravspecifikationen.
•
•
•

Delaftale 1. Brystreduktioner.
Delaftale 2. Abdomen pendens
Delaftale 3. Arkorrektioner og fibrose i hud.

I forbindelse med dette udbud er der tale om konkurrenceudsættelse af de ovenfor
anførte ydelser for at sikre, at regionens opgaver varetages bedst og billigst. Det er
derfor forventningen, at de udbudte ydelser vil blive tilbudt til en pris, der ligger under
den pris, der er aftalt mellem Danske Regioner og Brancheforeningen af Privathospitaler og Klinikker for det udvidede sygehusvalg (DUF-taksterne).
Såfremt der afgives højere tilbud end DUF-taksterne anses tilbuddet for at være ikke
konditionsmæssigt og Region Midtjylland vil være forpligtiget til at afvise det.

Nærværende udbud af plastikkirurgiske behandlinger annonceres
på Region Midtjyllands hjemmeside www.udbud.rm.dk og på
www.regionsudbud.dk.
Nærværende materiale er offentliggjort den 28. marts 2011.
Den udbudte opgave er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter,
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet), bilag II B, kategori 25
”Sundheds- og socialvæsen”.
Opgaven er annonceret efter reglerne i lov nr. 572 af 6.6.2007 om
indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.
Opgaven
er
ikke
undergivet
udbudspligt
efter
udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004), men
er alene undergivet direktivets regler om tekniske specifikationer
og om pligt til indberetning af indgåede aftaler.
Opgaven udbydes således ikke i henhold til de detaljerede procedureregler i udbudsdirektivet. Tilbudsgivernes opmærksomhed
henledes derfor på, at der kan være vilkår i nærværende udbudsmateriale, som afviger fra kravene til udbudsvilkår for en EUudbudspligtig opgave.
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1.2. Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af:
Udbudsbetingelser

Tilhørende bilag (skal udfyldes og underskrives af tilbudsgiver)
Udbudsbilag 1. Generelle oplysninger
Udbudsbilag 2. Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45
Udbudsbilag 3. Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27
Udkast til kontrakt
Kontraktbilag 1. Tilbudslister - priser
Kontraktbilag 2. Kravspecifikation
Kontraktbilag 3. Kvalitetskrav
Kontraktbilag 3.1 Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav
Kontraktbilag 3.2 Skema til kvartalsmæssig indberetning
Kontraktbilag 4. Mindstekrav til kvalitet
Kontraktbilag 5. Spørgsmål og svar
Tilbudsgiver skal kontrollere, at udbudsmaterialet er i henhold til ovennævnte oversigt.
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på
www.udbud.rm.dk og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på
www.udbud.rm.dk
forrang.
Udbuddet
offentliggøres
endvidere
på
www.regionsudbud.dk
Det er ikke tilladt for tilbudsgiver, at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale.
1.3. Udbyder og kontaktperson
Udbyder:
Kontaktperson:
Seniorkonsulent Bent Christensen
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Tlf. (+45) 8728 5407
8800 Viborg
Email: bent.christensen@viborg.rm.dk
Udbyders j.nr. 1-23-4-72-11-11, skal anføres på samtlige henvendelser vedr.
udbuddet.
1.4. Udbudsform
Udbuddet gennemføres som en annoncering. Udbyder agter at indgå rammeaftale med
1 leverandør inden for hver af de tre delaftaler. Udbyder vil vælge den leverandør, der
afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet anført i
pkt. 1.6.
Samarbejdsaftalen garanterer ikke leverandøren et mindstevolumen, da antallet af
henvisninger kan variere, og da patienterne har mulighed for at sige nej til tilbuddet.
Det kan derfor på forhånd være vanskeligt at forudsige det præcise antal patienter, der
bliver henvist – der både kan være større og mindre – end det forventede (se
kravspecifikationen). Der forventes derfor en tæt løbende dialog mellem parterne om
behovet.
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1.5. Aftaleperiode og aftalegrundlag
Aftaleperioden forventes at starte den 1. juni 2011 og udløber den 31. maj 2012 med
option på forlængelse i op til 24 måneder. Det endelige tidspunkt for aftalestart aftales
mellem Region Midtjylland og den/de valgte leverandør(er).
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 1. august 2011.
Aftalegrundlaget tager udgangspunkt i det vedlagte udkast til kontrakt med tilhørende
bilag. Det vil derfor være vilkårene i denne kontrakt, som vil være gældende mellem
parterne, herunder vilkår om opsigelse, kvalitetskrav m.v.
1.6. Tildelingskriterium
Region Midtjylland vil inden for det enkelte delområde vælge den tilbudsgiver, som
samlet set har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen af det
økonomisk mest fordelagtige tilbud indgår kriterierne kvalitet og pris med følgende
vægtning:
•
•

Kvalitet: 40 %
Pris 60 %

Ved vurdering af kriteriet pris vil de afgivne priser i kontraktbilag 1 blive lagt til grund
for vurderingen.
Evalueringen af kvalitet vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de opstillede
parametre i kontraktbilag 4.
1.7. Betingelser for deltagelse og tilbudsafgivning
Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal
tilbudsgiver fremsende udbudsbilag 1-4 samt kontraktbilag 1,2 og 4 i udfyldt og
underskrevet tilstand. Tilbudsgiver skal fremsende de nævnte oplysninger i forbindelse
med indsendelse af det øvrige tilbudsmateriale. Tilbudsgivere, der ikke afgiver
nedenstående oplysninger, vil ikke komme i betragtning.
Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger viser, at tilbudsgiver ikke opfylder
ordregivers mindstekrav for egnethed angivet i udbudsmaterialet.
Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for
hver enkelt virksomhed. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige
form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig
leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte
solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af samarbejdsaftalen.
1.8. Alternative tilbud og forbehold
Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der ikke kan
tages forbehold overfor nærværende udbuds mindstekrav. Udbyder betragter således
kontraktens bestemmelser samt mindstekravene som grundlæggende elementer i
udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet er
grundlæggende elementer.
Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne. Tilbudsgivers
opmærksomhed henledes særligt på, at ordregiver kan være forpligtet til at udelukke
tilbud med forbehold, og at udbyder er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold
overfor udbuddets grundlæggende elementer.
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Udbyder fraråder tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige
salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil
typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for
grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at udbyder er forpligtet til at
kassere det pågældende tilbud.
1.9. Spørgsmål og evt. nye oplysninger
Spørgsmål vedr. udbuddet fremsendes pr. e-mail til: bent.chrisensen@viborg.rm.dk. Email indeholdende spørgsmål skal være mærket ”Spørgsmål vedrørende udbud af
plastikkirurgiske behandlinger 2011 - j.nr. 1-23-4-72-11-11 Spørgsmål bedes opstillet
på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet (f.eks. punkt og
sidenummer) som spørgsmålet vedrører.
Se tidsplanen nedenfor vedr. frister for afgivelse og offentliggørelse af spørgsmål/svar.
Tilbudsgiver opfordres desuden til at holde sig orienteret om nærværende udbud på
www.udbud.rm.dk.
1.10. Aflevering af tilbud
Tilbud skal affattes på dansk og afleveres i følgende eksemplarer:
•
•
•

1 papir-eksemplar mærket 'Original' indeholdende det samlede tilbud med bilag, og
hvor tilbud og bilag skal være forsynet med original underskrift.
3 papir-eksemplarer mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med
bilag jf. ovenfor.
1 elektronisk eksemplar på cd-rom/USB

Tilbud skal afleveres i lukket emballage og kuverten/pakken indeholdende det samlede
tilbudsmateriale skal mærkes: ”Tilbud vedrørende udbud af plastikkirurgiske
behandlinger 2011. Må ikke åbnes af poståbningen”.
Region Midtjylland
Kontoret for Aktivitets- og Investeringsplanlægning
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Att. Bent Christensen
Tilbud skal være modtaget på nedenstående adresse senest d. 29. april 2011, kl. 12.
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar,
at tilbud fremkommer rettidigt. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af
tilbud.
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den 01.08.2011.
1.11. Fortrolighed og offentliggørelse af pris
Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn
må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at
videregive oplysninger til tredjemand.
Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud,
herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt.
Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige
overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i
sit tilbud, ved benyttelse af Udbudsbilag 1. Ordregiver vil dog under alle
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omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som
følger af lovgivningen.
1.12. Forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser
om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller
regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på
arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser:
a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: www.skat.dk
b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk
c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets
hjemmeside: www.at.dk
1.13. Oplysninger om kontraktindgåelse
Umiddelbart efter at samarbejdsaftalerne er indgået, er udbyder pligtig at indberette til
EU’s publikationskontor.
Den samlede pris, subsidiært aftalesummen, vil blive offentliggjort i EU-tidende med
mindre en offentliggørelse efter ordregivers vurdering vil krænke markedet.
1.14. Ejendomsret til udbudsmaterialet
Udbyder har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til
udbudsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives i forbindelse med
udbudsforretningen.
1.15. Udbyders forbehold
Udbyder forbeholder sig ret til at annullere udbuddet eller gennemføre et nyt udbud,
såfremt der er saglige grunde eller forhold der tilsiger det.
1.16. Tidsplan
28.03.11

Udbudsmaterialet offentliggjort på
www.indkoeb.rm.dk og på www.regionsudbud.dk

04.04.11

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet

11.04.11

Frist for offentliggøres af samtlige spørgsmål og svar på:
www.indkoeb.rm.dk

29.04.11 kl. 12.

Frist for afgivelse af tilbud

Uge 18-19

Tilbudsevaluering

Uge 20

Accept/afslag til tilbudsgivere

01.06.11

Forventet kontraktstart

01.08.11

Vedståelsesfrist
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