Spørgsmål og svar vedrørende Region Midtjyllands
genudbud af ”Projekt - Store hospitalsafdelinger – vilkår for
ledelse og psykisk arbejdsmiljø”
Spørgsmål 1:

Det fremgår af udbudsmaterialet, dels at: "DSI (Dansk Sundhedsinstitut) har bidraget med rådgivning og ideer forud for ansøgningen til Forebyggelsesfondet", dels at der regnes med DSI som
samarbejdspart, samt dels at et af kriterierne for tildeling af
opgaven er: "Anerkendt erfaring med forskningslignende design og
formidling".
Har DSI - i forhold til det foreliggende udbud - mulighed for at
blive kategoriseret som "ekstern konsulentvirksomhed"?

Svar 1:

Ja, DSI har mulighed for at byde ind på opgaven og at blive kategoriseret
som ekstern konsulentvirksomhed på lige fod med øvrige eksterne
udbydere.
Som det fremgår af udbudsmaterialet, så har DSI bistået Region Midtjylland med projektformuleringen og den efterfølgende projektansøgning.
Projektansøgningen udgør rammen for de tildelte fondsmidler.
Da Region Midtjylland i sin tid indsendte projektansøgningen til Forebyggelsesfonden, var man ikke opmærksom på, at den efterfølgende
konsulentopgave ville have et omfang, så den skulle i udbud. Derfor står
der i den oprindelige projektansøgning, at man regner med DSI som
samarbejdspart.
Efterfølgende er Region Midtjylland imidlertid blevet opmærksom på, at
opgaven skal annonceres efter reglerne i Tilbudsloven.
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at DSI’s opgave med at rådgive i
forhold til projektformulering og den efterfølgende projektansøgning ikke
forhindrer DSI i nu at byde ind på selve konsulentopgaven på lige fod med
andre konsulentvirksomheder.
Men Region Midtjylland er opmærksom på, at det forudsætter, at DSI ikke
sidder inde med oplysninger, som andre tilbudsgivere ikke har haft adgang
til enten via de fremlagte dokumenter eller via projektansøgningen.

Spørgsmål 2:

Har DSI mulighed for at fremlægge et tilbud på den konkrete
opgave?

Svar 2:

Ja, se svaret under spørgsmål nr. 1.

Spørgsmål 3:

Kan Region Midtjylland tydeliggøre præcist hvad DSI skal stå for i
projektet? Herunder om DSI også vil tage del i de opgaver, der er
lagt i udbud til eksterne konsulenter?

Svar 3:

DSI har mulighed for at byde ind på opgaven, og konkurrerer på de samme
vilkår som andre tilbudsgivere. De er altså ikke på forhånd garanteret en
opgave i projektet. Se i øvrigt svaret under spørgsmål 1.

Spørgsmål 4:

Er det muligt at lægge timeprisen højere end 650 kr.?

Svar 4:

Da prisen er et konkurrenceparameter er der ikke udmeldt en på forhånd
fastsat timepris.

Spørgsmål 5:

Er Region Midtjylland bekendt med om der er en regel, der tvinger
konsulentopgaver på over 500.000 kr. i udbud?

Svar 5:

Ja, nærværende udbud er annonceret efter reglerne i Tilbudsloven.

Spørgsmål 6:

Kan Region Midtjylland præcisere, hvad der menes med at den
eksterne konsulent skal ”Bidrage” til forskellige opgaver? Kan
Region Midtjylland i den forbindelse oplyse, hvem det er der skal
samarbejdes med (fx interne eller DSI)?

Svar 6:

”Bidrage” betyder, at den udbudte opgave skal løses i et løbende
samarbejde med HR Organisation og Ledelse, og at man henset til de
indkomne løsningsforslag og efterfølgende valg af tilbudsgiver vil definere
den konkrete projektopgave.

Spørgsmål 6:

Er Region Midtjylland åbne overfor tilbud der ligger over 360.750 kr. og 15
ugers arbejde?

Svar 6:

Den økonomiske ramme for brugen af eksterne konsulenter er 1,4 mio. kr.
Den post, der i budgettet er angivet som ”andre konsulenter kr. 360.750”
er en opgave, der vil blive løst internt i regionen.

Spørgsmål 7:

Deltager eksterne konsulenter i projektgruppen? I projektbeskrivelsen
nævnes dette ikke, men det står i udbudsmaterialet.

Svar 7:

Ja, det er en del af den udbudte konsulentopgave at deltage i projektgruppen.

Spørgsmål 8:

Er Region Midtjylland åbne overfor tilbud der dækker alle eksterne
konsulentopgaver - herunder også de opgaver der er tiltænkt DSI?

Svar 8:

Udbuddet omfatter den samlede konsulentopgave. Jf. i øvrigt svaret til
spørgsmål nr. 1.

Spørgsmål 9:

Hvad er årsagen til at opgaven går i udbud igen ?

Svar 9:

I forbindelse med det første udbud blev Region Midtjylland opmærksom på,
at ikke alle dokumenter, der er tilgået Forebyggelsesfonden var blevet
fremlagt. For at undgå en eventuel forskelsbehandling blev det derfor
besluttet at udbyde opgaven på ny.

Spørgsmål 10:

Er det korrekt at ud af den samlede budgetramme på 4 mio kr er
der afsat ca. 1.768.970 kr til ekstern assistance og at DSI heraf
skal have de 1.408.220 kr ?
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Svar 10:

Nej, se svaret til spørgsmål 1 og spørgsmål 6.

Spørgsmål 11:

Eller er det opstillede regnestykke i note 2 blot et eksempel på
hvordan de 1.768.970 kr kan fordeles ?

Svar 11:

Ja, der er tale om et forslag til budgetramme. Se i øvrigt svaret til
spørgsmål 6.
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