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Invitation til markedsdialog om ændringer i udbudsskabeloner 2024 

 

 

1. INDLEDNING 

Amgros er ved at opdatere udbudsskabelonerne til brug for udbudsåret 2024. 

I den forbindelse vil vi meget gerne give jer mulighed for at kommentere på væsentlige ændringer i 

udbudsskabelonerne 2024 for at sikre, at så mange som muligt kan honorere ændringerne. 

 

2. FORMÅL 

Formålet med denne skriftlige markedsdialog er at få jeres input til ændringer i udbudsskabelonerne 2024 

inden for disse 4 områder: 

 

1) National modtagekontrol 

2) Prisregulering 

3) Samfundsansvar/bæredygtighed 

4) Mulighed for indkøb til opbygning af Amgros’ nationale sikkerhedslager op til 3 måneder inden 

aftalestart 

 

3. PROCES FOR MARKEDSDIALOGEN 

Amgros opfordrer alle relevante aktører til at deltage i markedsdialogen. Alle input er velkomne. 

 

Markedsdialogen foregår skriftligt, og alle relevante aktører bedes fremsende skriftlige input til 

udbud@amgros.dk. Input mærkes ”markedsdialog Udbudsskabeloner” i emnefeltet og sendes senest den 

21. december 2022 kl. 16.00. 

 

Amgros vil efter at markedsdialogen er gennemført udarbejde et kortfattet notat, der i anonymiseret form 

opsummerer de input, som Amgros har modtaget under markedsdialogen. Opsummeringen vil blive 

offentliggjort på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk. Alle relevante 

markedsaktører opfordres til løbende at holde sig orienteret om nyt på denne portal. 

 

 

mailto:udbud@amgros.dk
https://levportal.amgros.dk/
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4. ÆNDRINGER I UDBUDSSKABELONERNE 2024 NATIONAL MODTAGEKONTROL 

4.1 National modtagekontrol 

Der indsættes en ekstra sætning i rammeaftalen om, at manglende national modtagekontrol vil blive pålagt 

en bod på DKK 5.000. 

 

Rammeaftalens pkt. 16.1 lyder i dag således: 

”Ved levering af Varer, der ikke har været opbevaret på et lager i Danmark umiddelbart inden leveringen til 

Sygehusapoteket eller Amgros’ lager, skal Leverandøren sørge for, at der foretages national modtagekontrol i 

henhold til de til enhver tid gældende regler (p.t. bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling 

og indførsel af lægemidler og mellemprodukter og bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019 om 

distribution af lægemidler), således at forpligtelsen ikke påhviler Sygehusapoteket eller Amgros. Hvis der ikke 

fremgår en dokumenteret national modtagekontrol af følgeseddel eller bilag for Varerne ved leveringen, anses 

den leverede Vare for at være mangelfuld og Leverandøren i restordre.”   

 

Den sidste sætning forventes erstattet med følgende: 

”Hvis der ikke fremgår en dokumenteret national modtagekontrol af følgeseddel eller bilag for Varerne ved 

leveringen, anses den leverede Vare for at være mangelfuld. Dette afhjælpes ved at Amgros eller 

Sygehusapoteket udfører national modtagekontrol. Leverandøren bliver pålagt en bod på DKK 5.000 pr. 

batchnummer pr. levering for denne håndtering for at dække Amgros’ og Sygehusapotekets merudgifter”. 

 

 

4.2 Prisregulering 

Der indsættes en bestemmelse om prisregulering efter nettoprisindekset for udbud der har en varighed på 

over 2 år inklusive forlængelser. 

 

Følgende tekst forventes indsat i afsnittet om priser i ramme- og andre aftaleskabeloner: 

”Prisen er fast de første 24 måneder regnet fra Indkøbsperiodens start. Herefter kan prisen reguleres årligt 

svarende til udviklingen i nettoprisindekset for en 12 måneders periode. Første prisindeksregulering kan ske 

med virkning 24 måneder efter Indkøbsperiodens start og derefter én gang årligt (reguleringstidspunktet). Den 

første prisindeksregulering regnes fra 6 måneder efter Indkøbsperiodens start til 18 måneder efter 

Indkøbsperiodens start (stigningen i en 12-måneders periode). 
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Anden gang der kan ske regulering, vil reguleringen svare til udviklingen i den næstkommende 12-måneders 

periode og så fremdeles. Der foretages dog kun prisindeksregulering, hvis udviklingen i nettoprisindekset i den 

pågældende periode har været en stigning på mindst 1 %.   

 

Regulering beregnes i forhold til den eksisterende pris således: 
𝑃𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝑛𝑦𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒𝑙𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥
. 

Leverandøren skal give besked til Amgros om ønsket prisindeksregulering mindst 60 dage før 

reguleringstidspunktet. Beskeden skal indeholde oplysninger om udbudsgruppe og årstal, indekstal, den 

procentvise regulering, der ønskes foretaget samt excel-ark, der viser varenummer, varenavn, nuværende 

tilbudspris og indeksreguleret pris samt gældende AIP. Hvis beskeden sendes senere end fristen angivet ovenfor, 

kan prisindeksreguleringen alene få virkning for varer, der leveres fire uger efter, Amgros har godkendt 

prisindeksreguleringen. 

 

Besked om prisindeksreguleringer skal sendes til udbud@amgros.dk. 

 

Amgros skal senest 30 dage efter modtagelse af beskeden meddele, om man er enig i, at vilkårene for 

prisindeksreguleringen er opfyldt, og udregningen er foretaget korrekt.”  

 

4.3 Samfundsansvar/bæredygtighed 

Følgende forventes indsat i rammeaftalerne og kontrakterne i stedet for den nuværende bestemmelse om 

samfundsansvar.: 

 

”SAMFUNDSANSVAR 

31.1 Leverandøren skal gennemføre sine forpligtelser under hensyntagen til miljø og klima og påtage sig et 

samfundsansvar ved at følge nationale love og aftaler, samt internationale retningslinjer, konventioner og 

aftaler om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption mv. som beskrevet i OECD’s 

retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd i multinationale virksomheder (link: 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf) og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og 

erhvervsliv.  

Link: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

 

31.2 For at sikre overholdelse af ovenstående punkt 31.1 skal Leverandøren have en due diligence proces for 

hele forsyningskæden. Leverandøren skal gennem denne proces identificere, forebygge, begrænse og afhjælpe 

faktisk og potentiel negativ påvirkning af mennesker, miljø og samfund i egen drift og i forsyningskæderne. 

Amgros kan til enhver tid anmode Leverandøren om dokumentation for duediligenceprocessen. Leverandøren 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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skal senest 4 uger efter Amgros’ anmodning skriftligt rapportere, hvordan den overholder duediligence-

forpligtelserne og -processen. Amgros kan dele de udleverede oplysninger med andre indkøbsorganisationer, 

der også har aftale med Leverandøren. Amgros vil instruere modtager af oplysningerne om, at disse skal holdes 

fortrolige. 

 

31.3 Leverandøren skal ved opfyldelse af aftalen arbejde systematisk med miljøledelse, som beskrevet i ISO 

14001 eller tilsvarende. Leverandøren skal som led heri bestræbe sig på fortsat at forbedre miljøindsatsen ved 

aktivt at medvirke til forbedringer af miljø, teknologi og økonomi ved opfyldelse af aftalen, herunder ved blandt 

andet at mindske energi- og materialeforbrug mest muligt. Endelig ønsker Amgros, at leverandøren, som en 

del af miljøindsatsen, afhjælper miljø- og arbejdsmiljøproblemer i produkternes livscyklus. 

 

Leverandøren skal til enhver tid efterstræbe at minimere mængden af emballage. Leverandøren skal i den 

forbindelse skriftligt kunne dokumentere minimeringen af emballagen i overensstemmelse med DS/EN 13428 

eller tilsvarende.” 

 

4.4 Mulighed for indkøb til opbygning af Amgros’ nationale sikkerhedslager op til 3 måneder inden aftalestart 

Amgros ønsker også fremadrettet at kunne have et sikkerhedslager og ønsker, at dette lager kan opbygges 

forud for aftalestart ved, at Amgros, med leverandørens accept, opkøber nye aftalevarer fra den kommende 

leverandør op til tre måneder inden aftalens indkøbsperioden træder i kraft. Således vil sikkerhedslageret på 

aftaleskiftedagen primært bestå af de nye aftalevarer. 

 

Rammeaftalens nuværende bestemmelser i pkt. 8.3 lyder således:  

 

”8.3 Option på levering i Præ-aftaleperiode: 

I tilfælde hvor Amgros ønsker at indkøbe en eller flere af Varerne i Præ-aftaleperioden, kan Amgros skriftligt 

rette henvendelse til Leverandøren med anmodning om, at Leverandøren i Præ-aftaleperioden leverer den/de 

pågældende Vare(r) til den i Bilag 1 fastsatte pris. Aftale om levering træffes som beskrevet i pkt. 8.5. 

 

Optionen om levering i Præ-aftaleperioden kan alene anvendes af Amgros i tilfælde, hvor indkøb af Varen ikke 

kan ske i henhold til en gældende aftale, fx som følge af restordre eller hvis der ingen aftale er vedrørende 

Varen.” 

 

Det sidste afsnit forventes ændret til følgende: 
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”Optionen om levering i Præ-aftaleperioden kan alene anvendes af Amgros i et eller begge af følgende tilfælde: 

- (a) hvis indkøbet sker som led i lageropbygning af Varerne forud for starten af Indkøbsperioden. 

Varerne videresælges ikke til Sygehusapotekerne før Indkøbsperiodens start, eller  

- (b) hvis indkøbet af Varen ikke kan ske i henhold til en gældende aftale, fx som følge af 

restordre, eller hvis der ingen aftale er vedrørende Varen. Varerne kan forbruges af Sygehusapotekerne på 

samme måde, som hvis de var indkøbt i Indkøbsperioden. 

Hvis Amgros har indgået aftale med Leverandøren om indkøb på baggrund af (a) ovenfor, skal Amgros rette 

henvendelse til Leverandøren på ny, hvis Amgros også ønsker at benytte muligheden i (b) for at kunne 

videresælge til Sygehusapotekerne før Indkøbsperiodens start.” 

 

--oo0oo--- 


