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Spørgsmål:
Information fra ordregiver om rettelser i
udbudsmaterialet:

Spørgsmålet vedrører følgende bilag og punkt:

Svar:
Region Midtjylland er blevet opmærksom på,
at et afsnit omkring ”Betingelser for
deltagelse/Udvælgelseskriterier” ved en fejl
ikke var med i udbudsbetingelserne.
Der er derfor d.d. den 8. maj 2013 opdateret
en ny version af udbudsbetingelserne med et
nyt afsnit 1.8, som relaterer sig til de
oplysninger,
der
efterspørges
i
udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1, III.2.2 og
III.2.2. Der er ligeledes tilføjet udbudsbilag 1‐
4, som knytter sig til disse oplysninger.
Der er endvidere foretaget en berigtigelse af
udbudsbekendtgørelsen, hvor følgende afsnit
ved en fejl var faldet ud under pkt. III.2.3
vedrørende Teknisk kapacitet:
” Oplysning om brug af underleverandør(er).
Baserer tilbudsgiveren sit tilbud på brug af
underleverandører, skal tilbuddet vedlægges de
under pkt. III.2.3 angivne oplysninger for de(n)
pågældende underleverandør(er).”

1

Er det korrekt, at nye aktører på markedet Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.3)
ikke skal have mulighed for at byde på den
liggende sygetransport i region midt? Kravet
på en omsætning på 10 mio. dkk på
sygetransport området. Der er kun en
udbyder i Danmark, som kan leve op til dette
krav. Vi undrer os over, at jeres udbud er
opbygget således, at der er få aktører, som
realt har mulighed for at byde. Er det et
bevidst valg fra jeres side?

Det er korrekt, at det indgår som en betingelse
i udbuddet, at tilbudsgiver skal have erfaring
med persontransport, og at denne erfaring
skal fremgå af den referenceliste, som
tilbuddet skal vedlægges. Det fremgår
endvidere af udbudsbekendtgørelsen, at der
er tilknyttet et krav til nettoomsætning.
Erfaring med persontransport indgår i den
generelle
egnethedsvurdering
af
tilbudsgiverne.
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Spørgsmål:

Spørgsmålet vedrører følgende bilag og punkt:

Svar:
Region Midtjylland har opstillet kravet om
erfaring af en vis størrelsesorden, ud fra en
vurdering af, at der er tale om en større
patienttransportopgave. Region Midtjylland
finder således, at opgavens karakter fordrer,
at man som tilbudsgiver har en vis indsigt i og
en
vis
erfaring med
opgaver
med
patienttransport. Man har som tilbudsgiver
mulighed for at basere sin tekniske kapacitet
på en underleverandør, jf. Udbudsdirektivets
art. 48. En ny virksomhed/aktør har altså
mulighed for at basere sit tilbud på en anden
aktørs erfaring. Der er dags dato, den 8. maj
2013, offentliggjort en tilrettet udgave af
udbudsbekendtgørelsen
og
udbudsbetingelserne.

2

3

Det fremgår af Vejledningens punkt 1 i Kontraktbilag 3, fanebladet ”Vejledning”, punkt 1
Kontraktbilag 3, at tilbud kun kan afgives for
den eller de delaftaler, tilbudsgiver er
prækvalificeret til. Da der er tale om et
offentligt udbud, er der ingen forudgående
prækvalifikation.
Kan Kunden bekræfte, at ovenstående punkt
1 frafaldes?
Under punkt 4.1 stiller Kunden krav om, at
Kontraktbilag 1, punkt 4.1, kravnr. 1
EU standard DS/EN 1789:2010+ A1. 4.udg.
som minimum er opfyldt.
EU standarden er baseret på en defineret
type A, B eller C ambulance. De i udbuddet
beskrevne krav/ønsker til indretning og
funktionalitet er tilnærmelses vis en type A

Det i udbudsbekendtgørelsen angivne
minimumskrav fastholdes.
Det kan bekræftes, at det nævnte punkt 1
frafaldes.

Standardens afsnit 6.5 om ambulanceudstyr
samt Annex A om køretøjets udseende skal
ikke overholdes. Øvrige dele af standarden
skal overholdes.
Spørger opfordres til at stille opfølgende
spørgsmål,
hvis
det
vurderes
som
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4

5

Spørgsmål:
ambulance, dog med andet udstyr end det i
standarden beskrevne.

Spørgsmålet vedrører følgende bilag og punkt:

a) Kan Kunden bekræfte, at standarden kun
skal efterleves i forhold omkring
fastspænding af udstyr og personer, radius
krav til monteret udstyr samt krav til
elektriske installationer?
b) Alternativt kan udbyder beskrive, hvilke
dele af Standarden der skal være opfyldt?
Det fremgår af teksten at: "Kunden stiller Kontraktudkast, pkt. 10.u
undervisning, undervisningslokale (i Region
Midtjylland) og undervisningsmateriale til
rådighed for Leverandøren i forbindelse med
uddannelse af Kundens personale, inden nyt
udstyr tages i brug."
Kan det bekræftes, at "Kundens" i sidste
sætning
skal
udskiftes
med
"Leverandørens"?, således at sætningen er
formuleret: "Kunden stiller undervisning,
undervisningslokale (i Region Midtjylland)
og undervisningsmateriale til rådighed for
Leverandøren i forbindelse med uddannelse
af Leverandørens personale, inden nyt
udstyr tages i brug."
Det fremgår, at leverandøren på anmodning Kontraktudkast, pkt. 15
skal dokumentere, at "en sådan forsikring er
tegnet, og at denne ikke kan opsiges, uden at
forsikringsselskabet meddeler dette til
Kunden. I tilfælde af opsigelse skal
Leverandøren samtidig med forsikringens
ophør stille en anden tilsvarende forsikring
til rådighed".
Leverandørens
erhvervs‐
og
produktansvarsforsikring
dækker
hele

Svar:
uhensigtsmæssigt at overholde de øvrige dele
af standarden.

Det kan bekræftes, at der det nævnte sted
skulle have stået ”Leverandørens” frem for
”Kundens”.

Ordregiver kan acceptere, at det beskrevne
kontraktvilkår i pkt. 15.a ændres, så det i
stedet fremgår, at:
Leverandøren skal forud for driftsstart
fremsende dokumentation for, at de
ovennævnte forsikringer fortsat er gældende.
Leverandøren er i øvrigt forpligtet til i hele
kontraktperioden uden ugrundet ophold at
orientere Kunden om alle ændringer i
forsikringsforholdene
i
hele
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6

Spørgsmål:
Leverandørens
forretningsområde,
forsikringen
omfatter
dermed
flere
kundeforhold, det vil derfor være meget
byrdefuldt at pålægge, at leverandørens
forsikringsselskab skal notificere Kunden,
såfremt vi (eller forsikringsselskabet)
opsiger aftalen, da der ikke er systemer til
rådighed til at tilsikre, at denne notificering
kan finde sted.
Kan Kunden acceptere, at Leverandøren på
anmodning
fremviser
behørig
forsikringsdækning fra forsikringsmægler
og, at det naturligvis altid påhviler
Leverandøren
at
leve
op
til
forsikringsbestemmelserne i kontrakten?

Spørgsmålet vedrører følgende bilag og punkt:

Det fremgår, at der skal være glidelagen til
skånsom flytning af patient.
Kan Kunden bekræfte, at der i stedet for kan
anvendes "glidebræt", således at der tilføjes
"eller lignende udstyr"?
Således at teksten ændres til:
"Glidelagen eller lignende udstyr til skånsom
flytning af patient."

Kontraktbilag 1, pkt. 4.2, kravnr. 28

Svar:
kontraktperioden,
herunder
eventuel
opsigelse. I tilfælde af, at en eller flere
forsikringer opsiges, skal Leverandøren
samtidig med forsikringens ophør have anden
tilsvarende forsikring til rådighed, og dette
skal dokumenteres overfor Kunden.
Manglende orientering af Kunden om
opsigelse af forsikring(er) er at betragte som
en væsentlig misligholdelse, som berettiger
Kunden til at opsige kontrakten og genudbyde
denne på Leverandørens regning.
Det ovenstående tilrettes i kontraktudkastet.
Nyt kontraktudkast offentliggøres dags dato,
den 8. maj 2013.
Mindstekravets formulering ændres til
følgende:
Køretøjet skal som minimum være forsynet
med følgende udstyr til transport af liggende
patienter:
‐ Hovedbåre
med
understel
til
transport både i liggende og siddende
stilling med fastspændingsseler.
‐ Båremadras.
‐ Glidelagen eller glidebræt til skånsom
flytning af patient.

