
  

 

Vejledning til ændring til allerede indgåede aftaler med Amgros 

Når der er indgået en aftale med Amgros om indkøb et lægemiddel, kan leverandøren have behov for at 
anmode om ændringer til den indgåede aftale. Det kan fx være et ønske om varenummerskift, tilføjelse af et 
eller flere varenumre til den eksisterende aftale.  

Ændringer til en aftale kræver altid forudgående skriftligt samtykke fra Amgros, og Amgros er ikke forpligtet 
til at meddele samtykke.  

Amgros kan efter en konkret vurdering og under hensyntagen til de udbudsretlige regler meddele samtykke 
til, at rammeaftalen kan omfatte andre varer, så indkøb af disse andre varer sker på rammeaftalens vilkår. 

Samtykke kan alene meddeles for andre varer, hvis de opfylder de fastsatte krav til det udbudte lægemiddel, 
herunder de specifikationer i relation til dispenseringsform, styrke og pakningsstørrelse, der fremgik af 
varelisten for den udbudte vare. 

Anmodninger om ændring af en allerede indgået aftale skal sendes til udbud@amgros.dk i rimelig tid før end 
ændringen ønskes gennemført.  

Amgros behandler anmodningen så hurtigt som muligt, og vi er opmærksomme på, at leverandøren ønsker 
en hurtig tilbagemelding. 

Disse oplysninger - udover baggrunden for ændringen - skal anmodningen indeholde: 

• Årstal, udbudsgruppe og -nummer 
• Varenummer  
• Generisk indholdsstof 
• Dispenseringsform 
• Pakningsstørrelse 
• Tilbudspris 
• Ønske om ikrafttrædelsesdato 

Andre nyttige oplysninger: 

MEDICINPRISER.DK: Amgros kan kun tilføje lægemidler, som fremgår af Lægemiddelstyrelsens 
Medicinpriser.dk. 

PRIS:  Det er en betingelse, at prisen for andre varer fastsættes på grundlag af den pris pr. enhed, der er 
afgivet for det allerede tilbudte lægemiddel. 

STYRKE:  For lægemidler, hvor der i varelisten ved udbuddet var angivet et interval for styrken af det 
pågældende lægemiddel, kan leverandøren i aftaleperioden tilbyde andre styrker inden for det angivne 
interval af det pågældende lægemiddel (dvs. af lægemidlet i samme dispenseringsform og i eventuelt 
angivne pakningsstørrelser). 

For lægemidler, hvor der i varelisten ved udbuddet ikke var angivet krav om bestemt styrke for det 
pågældende lægemiddel, kan leverandøren i aftaleperioden tilbyde andre styrker af det pågældende 
lægemiddel (dvs. af lægemidlet i samme dispenseringsform og i eventuelt angivne pakningsstørrelser).  

PAKNINGSSTØRRELSE: For lægemidler, hvor der i varelisten ved udbuddet var angivet et interval for 
pakningsstørrelse af det pågældende lægemiddel, kan leverandøren i aftaleperioden tilbyde andre  
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pakninger inden for det angivne interval af det pågældende lægemiddel (dvs. af lægemidlet i samme 
dispenseringsform og samme styrke). 

For lægemidler, hvor der i varelisten ved udbuddet ikke var angivet krav om bestemt pakningsstørrelse for 
det pågældende lægemiddel, kan leverandøren i aftaleperioden tilbyde andre pakninger af det pågældende 
lægemiddel (det vil sige af lægemidlet i samme dispenseringsform og samme styrke). 

Øvrige andre varer: 

Ud over de ovenfor nævnte tilfælde om andre styrker eller pakninger kan Amgros meddele samtykke til, at 
aftalen omfatter øvrige andre varer, forudsat at disse opfylder de specifikationer for det udbudte 
lægemiddel, der fremgik af varelisten, og forudsat, at der er tale om lægemidlet i mindst samme eller bedre 
kvalitet. Samtykke kan således fx meddeles for et nyt produkt af et af de omfattede lægemidler i samme 
styrke og samme pakning, men som i relation til fx device eller lignende er et nyere og forbedret produkt. 

I sådanne tilfælde vil samtykke bero på en konkret vurdering under hensyntagen til, om der er tale om en 
væsentlig ændring, herunder om samtykke kan indebære risiko for, at konkurrencen fordrejes.  

Hvor kan jeg læse mere: 

Reglerne om ændringer vedrørende den tilbudte vare kan du læse mere om i den indgåede rammeaftale. 

Du er altid velkommen til at kontakte Amgros ved spørgsmål.  
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