
  

 

Invitation til dialogmøde i forbindelse med forberedelsen af et kommende udbud 

på infusionsvæske, glukose og elektrolytter (ATC koder B05BA03, B05BB01, 

B05BB02, B05XA03)  

 

Hermed har jeg fornøjelsen af at invitere alle interesserede leverandører til møde 

torsdag d. 13. oktober 2022 i tidsrummet kl. 9.30 – ca. 14:00 

hos Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø 

eller 

fredag d. 14. oktober 2022 i tidsrummet kl. 09.30 – ca. 14:00 

hos Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø 

 

Møderne er af ca. 45 minutters varighed og kan også gennemføres via teams hvis nødvendigt.  

Hvert møde gennemføres alene mellem repræsentanter fra leverandøren og udbudsprojektgruppen i 
Amgros, og der vil ikke være andre leverandører til stede.  
 
Formålet med mødet er at udveksle ideer og tanker angående det kommende udbud. Vi er især 
interesserede i at modtage input i forhold til følgende spørgsmål: 
 

• Har leverandørerne planer om at markedsføre nye lægemidler indenfor ATC-koderne B05BA03, 
B05BB01, B05BB02, B05XA03 indenfor den næste årrække? 

• Hvor langt er leverandørerne på bæredygtighedsområdet, og hvordan forholder de sig til de nye 
fællesnordiske emballagekriterier? 

• Hvordan kan et udbud tilrettelægges, så det bliver attraktivt for leverandørerne? 
 
Leverandøren har på mødet også mulighed for at præsentere sin organisation samt sine produkter og 
relaterede ydelser og fortælle om sine erfaringer og synspunkter i forhold til tidligere gennemførte udbud 
på området. 
 
Alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i møderne.   
 
Tilmelding  
 
Tilmelding til møderne skal ske senest fredag d. 30. september 2022 kl. 12 via e-mail på følgende adresse: 
pes@amgros.dk.  
 
Af tilmeldingen skal fremgå:  
 

• Navn, titel og funktion for de deltagende  

• Leverandørens navn  

• Ønske om mødetidspunkt  
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For at kunne imødekomme alle leverandører opfordrer vi til, at I anfører så mange mødetidspunkter som 
muligt. I tilfælde, hvor flere leverandører ønsker samme mødetidspunkt, vil rækkefølgen blive afgjort ved 
lodtrækning. 
 
Information om dato og klokkeslæt samt mødelokale for dialogmødet med den enkelte leverandør vil blive 
fremsendt d. 4. oktober 2022. 
 
Dagsorden for mødet vil blive fremsendt senest d. 7. oktober 2022. 
 
Vi ser frem til nogle udbytterige møder. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Ann Haugaard 

Specialist – Fællesudbud 

Amgros 

 

og 

 

Pella Söderhielm 

Specialist - Udbud 

Amgros 

 

 

 

 


