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Orienteringsmøde for hepatitis C udbud
Den 19. juni 2015

Amgros Udbud 2015 – 1.459.a

Dagens program

� Rabatmuligheder

� Afgivelse af tilbud

� Evaluering af tilbud

� Tidsplan for udbuddet
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Rabatmuligheder

� I dette udbud er det muligt at afgive tilbud med enten 

a) en fast pris pr. pakning uden mængderabat eller 

b) en fast pris pr. pakning med mængderabat i de 3 forbrugsintervaller, 
der er angivet i varelisten
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Afgivelse af tilbud

� Tilbud under et udbudsnummer kan og skal alene omfatte én vare 
(lægemidlet i den anførte dispenseringsform, styrke og 
pakningsstørrelse, svarende til 4 ugers kurbehandling)

� Som følge af muligheden for at tilbyde priser med mængderabat 
omfatter hvert udbudsnummer 3 linjer med 3 forbrugsintervaller 
angivet i antal pakninger.
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Fast pris pr. pakning uden mængderabat

� Hvis leverandøren ønsker at afgive tilbud med en fast pris pr. pakning 
uden mængderabat, betyder det, at den tilbudte pris pr. pakning for 
lægemidlet ikke nedjusteres, uanset størrelsen af forbruget af 
lægemidlet i rammekontraktens løbetid. 

� Hvis leverandøren ønsker at afgive tilbud med en fast pris pr. pakning 
uden mængderabat, skal leverandøren angive den samme pris pr. 
pakning i alle 3 forbrugsintervaller. Leverandøren skal således 
angive den samme pris pr. pakning i alle 3 varelinjer under det 
pågældende udbudsnummer. 
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Ref.: udbudsbetingelsernes pkt. 4.2

Fast pris pr. pakning med mængderabat

� Hvis leverandøren alternativt ønsker at afgive tilbud med en fast pris pr. pakning 
med mængderabat, betyder det, at leverandøren skal afgive en fast pris pr. 
pakning af lægemidlet i hvert af de 3 forbrugsintervaller, der er angivet i varelisten 
(dvs. en pris pr. pakning i alle 3 varelinjer under det pågældende 
udbudsnummer). Prisen pr. pakning skal være faldende over alle 3 
forbrugsintervaller, således at den højeste pakningspris tilbydes for 
indkøb af lægemidlet i intervallet 0 – 400 pakninger (det laveste antal 
pakninger), og den laveste pakningspris tilbydes for indkøb af lægemidlet i 
intervallet > 800 pakninger (det højeste antal pakninger). 

� Den af leverandøren angivne pakningspris i hvert af de tre intervaller vil kun være 
gældende for indkøb af pakninger indenfor det pågældende interval. Den lavere 
pakningspris for intervallet 401 – 800 pakninger henholdsvis > 800 pakninger 
gælder således kun for de pakninger, der købes inden for disse intervaller. 

� Den af leverandøren angivne pakningspris i intervallet > 800 pakninger vil være 
den gældende pris for indkøb af lægemidlet fra og med 801 pakninger og opefter, 
og der gælder således ikke nogen mængdebegrænsning i forhold til indkøb af 
lægemidlet til den laveste pakningspris.  

Ref.: udbudsbetingelsernes pkt. 4.2 5
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Pris 1 pakningsinterval 0-400 pakker – fiktiv pris
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Pris 1 pakningsinterval 0-400 pakker – fiktiv pris
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Pris 1 pakningsinterval 0-400 pakker – fiktiv pris

Pris 2 pakningsinterval 401-800 pakker – fiktiv pris
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Pris 2 pakningsinterval 401-800 pakker – fiktiv pris

Pris 3 >800 pakker – fiktiv pris
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Pris 3 >800 pakker – fiktiv pris

Efter alle priser er indtastet
Fast pris pr. pakning med mængderabat
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Efter alle priser er indtastet
Fast pris pr. pakning uden mængderabat
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100,00

100,00

3,57

3,57

Evaluering af tilbud

� Evaluering af tilbud med fast pris pr. pakning uden mængderabat

Hvis leverandøren har afgivet tilbud med en fast pris pr. pakning uden mængderabat, vil den 
af leverandøren tilbudte pris pr. pakning blive lagt til grund for prisevalueringen af tilbuddet. 

� Evaluering af tilbud med en fast pris pr. pakning med mængderabat 

Hvis leverandøren har afgivet tilbud med mængderabat (dvs. 3 forskellige priser for de 3 
forbrugsintervaller angivet i varelisten) vil den tilbudspris, som lægges til grund for 
prisevalueringen, blive beregnet som det vægtede gennemsnit af de 3 forskellige priser 
pr. pakning, som leverandøren har tilbudt i de 3 forbrugsintervaller. De 3 forskellige priser 
for de 3 forbrugsintervaller vil indgå med følgende vægt i den samlede prisevaluering af 
tilbuddet:
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Interval i antal pakninger Vægtning i % af den afgivne tilbudspris pr. pakning, som indgår i den

samlede prisevaluering af tilbuddet

0 - 400 50%

401 - 800 30%

> 800 20%

Ref.: udbudsbetingelsernes pkt. 5
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RADS baggrundsnotat og behandlingsvejledning

� www.rads.dk

� Forventes opdateret i kontraktperioden
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Tidsplan for Amgros Udbud 2015 - 1.459.a

� 12.08.2015 Frist for spørgsmål

� 20.08.2015, kl. 12.00 Tilbudsfrist

� 20.08.2015, kl. 12.00 Frist for markedsføringstilladelse

� Ultimo august Forventet ordretildeling

� Medio september Forventet kontraktindgåelse

� 09.11.2015 Frist for offentliggørelse i medicinpriser.dk

� 01.12.2015 - 30.11.2016 Indkøbsperiode

Mulighed for forlængelse op til 2 gange med op til 6 måneder ad gangen
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