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1.

DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Amgros I/S
(herefter Amgros)
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Telefon: + 45 8871 3000
Telefax: + 45 8871 3008
E-mail: udbud@amgros.dk

2.

UDBUDDET

2.1

Generelt udbud

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Lægemidlerne udbydes med henblik på, at Amgros kan indgå rammeaftaler til at forsyne sygehusapotekerne
i Amgros’ interessenter (regionerne) med lægemidler.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv for leverandøren. Sy gehusapotekerne er ikke forpligtet til at benytte rammeaftalen, jf. pkt. 1 i rammeaftalen.

Amgros tilrettelægger sine udbud med henblik på at indgå de rammeaftaler, der, henset til de enkelte lægemidlers karakter og anvendelse, skønnes at kunne dække sygehusapotekernes behov for lægemidler.

Af patientsikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til forsyning af lægemidler tilstræber Amgros at indgå
rammeaftale med flere leverandører med henblik på, at indkøb kan ske på grundlag af et udbud, jf. pkt. 6
og 7.

2.2

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale for udbudsgruppe 2021 - 2.700.b består af nærværende udbudsbetingelser
med dertilhørende bilag:

Bilag 1B Tilbudsliste vedrørende utensilier
Bilag 1C Oplysning om telemedicin
Bilag 1D Oplysning om PVC/Ftalatindhold

Amgros I/S udbud 2021 – udbudsgruppe 2.700.b

Side 3 af 25

Bilag 1E Oplysning om mulighed for at starte behandling straks efter klargøring af natmaskine og om natmaskine har autotømme-funktion
Bilag 2: Prisevalueringsmetode.
Bilag 3: Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde.

Herudover består udbudsmaterialet af følgende dele:

Udbudsbekendtgørelsen 2021 - 2.700.b (afsendt den 28. februar 2020).
Vareliste 2021 - 2.700.b.
Rammeaftale med bilag (Generelt Udbud 2021 - 2.700.b):
Bilag 1a:

Omfattede lægemidler [genereres på baggrund af oplysninger afgivet af tilbudsgiverne ved afgivelse af tilbud]

Bilag 1b:

Omfattede utensilier [kopi af det dokument, som tilbudsgiverne afgiver om utensilier (besvarelse af bilag 1b)]

Bilag 2:

Kontaktpersoner [genereres på baggrund af oplysningerne afgivet af tilbudsgiverne ved oprettelse i udbudssystemet]

Bilag 3:

Krav til stregkoder

Bilag 4:

Krav vedrørende lægemidlerne, utensilierne og natmaskinerne [kopi fra udbudsbetingelsernes
pkt. 3.5 samt kopi af de dokumenter, som tilbudsgiverne afgiver om utensilier og natmaskinerne
(besvarelse af bilag 1C, bilag 1D og bilag 1E)]

Bilag 5:

Vilkår for køb under rammeaftale med flere leverandører [Kopi fra udbudsbetingelsernes pkt.
7]

Bilag 6:

[Udgår]

Bilag 7:

Levering direkte til patient (hjemmeleverance) OPTION

Bilag 8:

Databehandleraftale [efter udbuddet indgås fem databehandleraftaler – én med hver region.
Leverandøren har ved afgivelse af tilbuddet tiltrådt databehandleraftalen]

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Amgros' elektroniske udbudssystem på https://levportal.amgros.dk, og
tilbud skal afgives i udbudssystemet, jf. nærmere pkt. 4.1.

Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne for den konkrete udbudsgruppe og de
generelle retningslinjer for afgivelse af tilbud, der fremgår i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen til udbudssystemet. Brugervejledningen er en praktisk vejledning af generel karakter, og i
tilfælde af uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet, navnlig udbudsbetingelserne for den konkrete
udbudsgruppe og brugervejledningen, har udbudsmaterialet f orrang.
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2.3

De udbudte lægemidler

Til brug for behandling af patienter i kronisk peritonealdialyse hos Amgros' interessenter (regionerne), vil
Amgros under dette udbud indgå rammeaftaler vedrørende glukoseholdige peritonealdialysevæsker til
CAPD- og APD-behandling inkl. natmaskine, hjemmeleverance og de til behandlingen hørende utensilier, jf.
nærmere nedenfor.

Lægemidlerne omfattet af dette udbud er specificeret på en vareliste, som afspejler behovet for levering af
en række forskellige varer, jf. pkt. 3. Med henblik på at kunne optimere behandlingen af patienter er det af
væsentlig betydning, at tilbuddene omfatter flest mulige forskellige væsker, herunder forskellige pakningsstørrelser.

Leverandørens tilbud skal således omfatte alle glukoseholdige peritonealdialysevæsker til den af rammeaftalen omfattede behandling, som leverandøren har markedsføringstilladelse til gældende for Danmark, og
som leverandøren har en markedsstrategi for, der harmonerer med ramme aftalens løbetid. Hvis leverandøren undlader at lade en vare omfatte af tilbuddet, skal han skriftlig redegøre for baggrunden herfor, herunder påtænkt afregistrering af varen.

Hvis leverandøren efter tilbudafgivelsen opnår markedsføringstilladelse til nye peritonealdialysevæsker af
samme eller tilsvarende art, som de af tilbuddet omfattede, forudsætter ordregiver, at sådanne væsker
tillige vil kunne købes i henhold til den ramme aftale, der eventuelt indgås med leverandøren på grundlag af
tilbuddet, herunder til den faste pris pr. enhed, der vil være gældende for de tilbudte væsker, jf. nedenfor
pkt. 4.2.

Tilbud under denne udbudsgruppe skal ikke omfatte icodextrinholdige eller aminosyreholdinge peritonealdialysevæsker til CAPD- og APD-behandling (specialvæsker til peritonealdialyse), som Amgros har udbudt
ved en anden udbudsgruppe, jf. oplysning herom på forsiden.

2.4

Rammeaftaleperiode

Rammeaftaleperioden og eventuelle forlængelsesperioder hertil fremgår af rammeaftalens pkt. 18.

2.5

Optioner

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ -aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og
option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de
i rammeaftalen beskrevne vilkår. Option på levering i præaftaleperioden kan alene anvendes, når der foreligger endelig markedsføringstilladelse gældende for Danmark , og lægemidlet fremgår af Medicinpriser.dk.
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2.6

Utensilier

Leverandørens tilbud skal omfatte de utensilier, der er nødvendige og hensigtsmæssige til behandlingen af
patienter, og som er specielt beregnet til peritonealdialysebehandling, jf. nedenfor.

Tilbuddet skal omfatte alle de utensilier, der er nødvendige for at gennemføre en optimal behandling af
CAPD- og APD-patienter, herunder:
•

Diverse patientslanger.

•

Diverse slangesæt til natmaskine.

•

Diverse afslutningshætter med eller uden jod eller tilsvarende anordning til minimering af kontaminering, herunder minicap/jodhætte.

•

Diverse afløbsslanger.

•

Diverse afløbsposer.

•

Patientkort hvis påkrævet (til brug for individuel programmering af natmaskine) .

•

Eventuel konnektor hvis nødvendig til brug for behandling med specialvæsker (icodextrin - eller aminosyreholdige væsker, som anvendes dagligt af en stor del af patienterne).

•

Eventuelle poseklemmer hvis nødvendigt.

•

Eventuel jodskal hvis nødvendigt.

Hvis leverandøren har specielle utensilier, der er særligt egnet til særlige patientgrupper, (fx særlige slangesæt til børn), skal leverandørens tilbud tillige omfatte sådanne. Ordregiver skønner, at behovet for utensilier særligt egnet til særlige patientgrupper er relativt beskedent i forhold til det samlede antal patienter.

De ovenfor anførte utensilier skal være omfattet af leverandørens tilbud, og der skal angives en stykpris for
alle utensilier, medmindre de ikke er nødvendige for at gennemføre en optimal hjemmedialysebehandling
(enten APD eller CAPD) med leverandørens produkter , jf. pkt. 4.2 og det angivne i bilag 1B. Tildelingskriteriet
vedrørende pris evalueres som beskrevet nedenfor i pkt. 5.

Hvis der er behov for andre utensilier end de ovenfor listede for at gennemføre en optimal hjemmedialysebehandling (enten APD eller CAPD) med leverandørens produkter, skal sådanne andre utensilier vederlagsfrit
stilles til rådighed af leverandøren.

Leverandørens tilbud under dette udbud skal ikke omfatte konventionelle utensilier, som f.eks. hygiejniske
artikler, papirhåndklæder, hospitalsservietter, plaster, tape og lignende.
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2.7

Bemærkninger om øvrige ydelser, herunder natmaskine, uddannelse og hjemmeleverance

a. Natmaskiner
De udbudte lægemidler anvendes bl.a. til behandling af patienter i APD -behandling.

Som led i køb af lægemidlerne under dette udbud skal leverandøren vederlagsfrit stille natmaskiner , tilbehør
til natmaskine, og tilhørende software m.m. til rådighed for de til enhver tid værende patienter jf. udkast til
rammeaftale, pkt. 19.

Leverandøren er i hele aftaleperioden forpligtet til at levere sin nyeste, tilgængelige natmaskine. Det betyder, at leverandøren er forpligtet til, under rammeaftalen, at tilbyde den nyeste version af natmaskine, som
leverandøren har introduceret i Danmark eller et andet EU -land, jf. rammeaftalen pkt. 19.3 – 19.10.

b. Uddannelse
Henset til de udbudte lægemidlers anvendelse, karakteren af sygdommen og behandlingen af patienterne
er der behov for yderligere supplerende y delser i tilknytning til anvendelse af lægemidlerne. Dette gælder
navnlig krav til leverandørens uddannelse af sygehuspersonale og hjemmeplejepersonale. Der henvises til
udkast til rammeaftale, pkt. 20.

c. Udbringning (option)
Som led i køb af de udbudte lægemidler m.v. kan de enkelte sygehusapoteker bestille udbringning af lægemidler og utensilier til de enkelte patienter, jf. udkast til ramme aftale, pkt. 9.5 og rammeaftalens bilag 7.

Leverandøren skal afgive tilbud på optionen.

3.

VARELISTE, HERUNDER KRAV I RELATION TIL DE UDBUDTE VARER

3.1

Generelt om varelisten (lægemidler)

De udbudte lægemidler er på varelisten opdelt i to udbudsnumre. De to udbudsnumre anses dog for ét
samlet udbud. Det betyder, at en leverandør skal give tilbud på begge udbudsnumre og at tildeling af rammeaftale vil ske samlet for de to udbudsnumre.

I varelisten er de udbudte lægemidler specificeret ved angivelse af ATC -kode, bestemte indholdsstoffer,
styrke og dispenseringsform.
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Udbudsnumrene omfatter lægemidler med de bestemte indholdsstoffer i forskellige styrker (angivet ved
flere linjer under udbudsnumret). Der er tale om forskellige varer, der er nødvendige for at sikre optimal
behandling af patienterne og som skal leveres af samme leverandør.Det er således et krav, at leverandøren
giver tilbud på lægemidlet i alle anførte former under de to udbudsnumre. Det betyder, at leverandørens
tilbud skal omfatte mindst én vare pr. linje under begge udbudsnumre. Såfremt leverandøren har markedsføringstilladelse for flere varer under samme linje af et udbudsnummer , skal tilbuddet omfatte alle sådanne
varer, jf. retningslinjerne herfor beskrevet nedenfor i pkt. 3.2 samt bemærkningerne i pkt. 2.3.

Varelisten specificerer således de konkrete krav til de varer, der skal tilbydes under den enkelte linje af de
to udbudsnumre, jf. nærmere pkt. 3.2. Yderligere mindstekrav vedrørende lægemidlerne fremgår af pkt. 3.5.
Rammeaftalen omfatter som udgangspunkt kun de tilbudte varer (der med angivelse af varenummer specificeres i Bilag 1 til rammeaftalen), men rammeaftalen kan i dennes løbetid også omfatte andre varer i overensstemmelse med det i rammeaftalens pkt. 3 anførte, jf. tillige pkt. 2.3.

3.2

Styrke og pakninger

Under hver linje af de to udbudsnumre er styrke for de anførte indholdsstoffer angivet med et maksimalt
indhold eller et interval, og leverandøren skal give tilbud på lægemidler, der opfylder disse angivelser.

Der er ikke angivet krav om bestemt pakningsstørrelse, og leverandøren skal give tilbud på lægemidler i
sædvanligt forekommende pakninger. Ved sædvanligt forekommende pakninger forstås pakninger, der er
gængs i handlen med det pågældende lægemiddel , herunder samlepakninger med flere af den angivne pakningsstørrelse.

Leverandøren skal give tilbud på mindst én vare under hver linje af de to udbudsnumre. Såfremt leverandøren har markedsføringstilladelse for flere varer under samme linje af et udbudsnummer, skal tilbuddet omfatte alle sådanne varer, jf. bemærkningerne i pkt. 2.3.

3.3

Enheder

I varelisten er der angivet en enhed, som er en af Amgros fastsat enhed på 1.000 ml.

For denne udbudsgruppe er det et krav, at alle varer, der tilbydes under et udbudsnummer tilbydes til
samme pris pr. enhed, jf. pkt. 4.2. Dvs. at alle væsker til CAPD-behandling (udbudsnummer 1) skal tilbydes
til samme literpris, og alle væsker, der tilbydes til APD -behandling (udbudsnummer 2) skal tilbydes til samme
literpris. Det er ikke et krav, at literpris for væsker til CAPD-behandling er den samme som literpris for
væsker til APD-behandling.
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3.4

Forventet forbrug

Antallet af patienter i kronisk dialysebehandling er medio 2019 opgjort til ca. 260 i CAPD-behandling og ca.
300 i APD-behandling. Antallet af patienter må påregnes at kunne variere under rammeaftalens løbetid,
herunder fordelingen mellem CAPD- og APD-behandling, men hverken Amgros eller sygehusene har nogen
viden om, at der forventes usædvanlig ændring af antallet af patienter eller fordelingen mellem CAPD- og
APD-patienter i rammeaftalens indkøbsperiode.

Den enkelte patients forbrug kan være varierende både med hensyn til mængde (antal liter pr. døgn) og
med hensyn til sammensætningen af perit onealdialysevæskerne, herunder fordelingen mellem glukoseholdige væsker og specialvæsker. Endvidere kan forbrugsmønsteret være meget varierende fra patient til patient, ligesom der kan være forskelle i behandlingstraditioner mellem de enkelte sygehuse.

Det beregnede standarddøgnforbrug for en CAPD - henholdsvis en APD-patient, der fremgår af pkt. 5 nedenfor, er alene udarbejdet til brug for en ensartet og gennemsigtig prissammenligning og den enkelte patients
forbrug af både væsker og utensilier kan variere betydeligt.

I varelisten har Amgros under betegnelsen "mængde i enhed " anført et forventet fireårs forbrug af de udbudte lægemidler på grundlag af forbruget i 2019.

Det bemærkes, at det anførte forventede forbrug alene er baseret på det historiske forbrug og at forbruget
derfor afspejler den nuværende patientpopulation , og at sygehusenes behov for lægemidler og indkøb af
forskellige lægemidler til dækning af behovet er påvirket af en række faktorer, herunder antallet af patienter
og behandlingen af de enkelte patienter samt eventuelt ændret eller ny anvendelse af lægemidlerne i løbet
af aftaleperioden. Leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige
væsentligt fra det oplyste historiske forbrug som følge af de oplistede faktorer.

3.5

Mindstekrav vedrørende lægemidlerne, utensilier og natmaskiner

a. Mindstekrav i relation til lægemidlerne
Lægemidler skal opfylde følgende mindstekrav:
•

pH-værdi ved indgivelse til patienten skal være mellem 6,9 og 7,5.

•

Buffer skal være bicarbonat/lactat/acetat - én af disse eller en kombination.

•

På leveringstidspunktet må GDP koncentrationen ikke overstige 160 µmol/l og koncentrationen af 3 -DG
må ikke overstige 110 µmol/l.

•

Væskerne skal leveres i poser med max. to kamre.
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b. Mindstekrav i relation til utensilierne
Utensilier skal opfylde følgende mindstekrav:
•

Restholdbarhed ved levering skal være min. 12 måneder .

•

Utensilierne skal være egnede til dialysebehandling – og have de krævede tilladelser (fx CE-mærkning
hvis det er påkrævet).

•

Utensilierne skal være pakket sterilt enkeltvis.

c. Mindstekrav i relation til natmaskinen
Natmaskinerne skal opfylde følgende mindstekrav:
•

Maskinen skal være egnet og godkendt til PD-dialysebehandling både på hospitalet og i hjemmet (fx CEmærkning hvis det er påkrævet).

•

Maskinen skal sikre, at indstillet dosis leveres til patienten.

•

Maskinen skal kunne primes (gøres klar) mindst 18 timer før dialysestart .

•

Specialvæsker, jf. pkt. 2.3 fra andre leverandører skal kunne anvendes .

•

Dialysat skal både kunne opsamles i pose og løbe direkte til kloak .

•

Transportkasse skal medfølge

•

Total vægt af maskine og transportkasse må max være 35 kg.

•

Maskinen skal i transport kasse kunne tåle transport ad såvel landevej som sø- og luftvej.

•

Maskinen skal kunne sluttes til lysnettet både med og uden jord. Om nødvendigt skal tilbehør (transformer / omfordeler) leveres vederlagsfrit med.

•

Strømforbrug max. 1,2 kWh for 8 timers behandling .

•

Maskinen skal kunne give alarm for tilstedeværelse af luft.

•

Maskinen skal kunne give alarm ved risiko for overloading af patienter. Alarm for overloading skal kunne
indstilles individuelt.

•

Støjniveau max 35 dB.

•

Display med mulighed for at vælge dansk tekst i displayet.

•

Lys i display.

•

Der skal være en dansk brugsvejledning til maskinen.

•

Maskinen skal kunne opsamle data om patientbehandlingen enten via modem eller lokalt lagret på lagringsenhed (fx hukommelseskort, USB-stik eller lignende).

Amgros forbeholder sig ret til under udbudsprocessen, inden for de ra mmer hvor dette er muligt i henhold
til udbudsretten at ændre mindstekrav.
Alle mindstekrav anses således ikke som grundlæggende elementer og Amgros kan i løbet af udbudsprocessen foretage ændringer af mindstekrav i overensstemmelse med de udbudsretlige rammer.
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Ændring af mindstekrav kan eksempelvis ske som følge af indkomne spørgsmål, der påpeger uhensigtsmæssigheden af, at et krav er fastsat som mi ndstekrav, og hvor Amgros på baggrund af spørgsmålet vurderer, at
mindstekravet er uhensigtsmæssigt. Potentielle tilbudsgivere opfordres således til kontinuerligt at holde sig
opdateret i forhold til udbuddet, jf. pkt. 14.

4.

TILBUDDENES INDHOLD

4.1

Afgivelse af tilbud

Leverandørerne skal afgive tilbud via Amgros' elektroniske udbudssystem på https://levportal.amgros.dk
inden den i pkt. 14 anførte tilbudsfrist. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne for
den konkrete udbudsgruppe og de generelle retningslinjer for afgivelse af tilbud, der fremgår i tilknytning
til udbudssystemet, jf. pkt. 2.2.

Leverandøren kan kun afgive ét tilbud. Afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre og angivelse af
pris skal endvidere ske i henhold til det i pkt. 4.2 og 4.3 anførte.

Leverandørens tilbud skal endvidere indeholde de i pkt. 4.4 til 4.5 anførte oplysninger.

Tilbuddet skal være på dansk, svensk eller norsk. Markedsføringstilladelse, jf. pkt . 4.4, og dokumentationen
for oplysningerne afgivet i ESPD, jf. 4.5 kan dog være på engelsk.

Hvis et tilbud helt eller delvist mangler en eller flere af de i nedenstående pkt. 4.2 til 4.5 nævnte oplysninger
mv., er Amgros berettiget til enten at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt, at afhjælpe eller se bort
fra fejlen/manglen, i det omfang det er muligt efter de udbudsretlige regler, jf. også pkt. 8 nedenfor .

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtag e sig solidarisk hæftelse
og udpege en fælles befuldmægtiget.

4.2

Angivelse af pris for de tilbudte varer

Bemærk prisreguleringen beskrevet i rammeaftalens pkt. 10 , herunder pkt. 10.4 vedrørende eventuel prisregulering baseret på antal af patienter .

a.

Angivelse af priser for lægemidler

Leverandørens tilbud skal angive de i udbudssystemet efterspurgte oplysninger om de tilbudte varer, herunder prisen på de tilbudte varer.
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Leverandøren skal afgive tilbud på begge udbudsnumre og tilbud på varer under hvert af de enkelte udbudsnumre skal afgives i overensstemmelse med det i pkt. 3 anførte.

Leverandørens tilbud skal omfatte mindst én vare pr. linje under begge udbudsnumre og kan eventuelt omfatte flere forskellige varer under samme linje af et udbudsnummer , jf. pkt. 2.3 samt pkt. 3.1 og 3.2.

For alle varer, der tilbydes under et udbudsnummer, er det et krav, at leverandørens priser for de forskellige
varer er fastsat således, at pris pr. den i varelisten angivne enhed er den samme. Dvs. at pakningsprisen for
de enkelte varer skal være fastsat således, at alle væsker til CAPD-behandling (udbudsnummer 1) tilbydes
til samme literpris, og alle væsker, der tilbydes til APD-behandling (udbudsnummer 2) tilbydes til samme
literpris. Det er ikke et krav, at literpris for væsker til CAPD-behandling er den samme som literpris for
væsker til APD-behandling.

Eventuel korrektion af afgivne priser
Leverandøren skal således ved afgivelse af pris være opmærksom på, at prisen for de forskellige varer under
ét udbudsnummer skal fastsættes således, at literprisen er den samme for alle varer under udbudsnummeret.

Hvis leverandøren fejlagtigt angiver priser for sådanne forskellige varer, hvor der ikke er den krævede overensstemmelse mellem de omregnede literpriser for varerne, vil Amgros korrigere priserne med henblik på
opfyldelse af kravet, jf. nedenfor pkt. 5.

b.

Angivelse af priser for utensilier

Tilbud på utensilier skal afgives i overensstemmelse med det i pkt. 2.6 anførte og bemærkningerne i den
excel fil, der er vedlagt som Bilag 1B til udbudsbetingelserne, og som Leverandøren skal anvende til afgivelse
af tilbud på utensilier.

Leverandøren skal specificere og beskrive de tilbudte utensilier, om muligt angive et varenummer. Endvidere
skal leverandøren angive pris for de enkelte utensilier. Prisen skal tydeligt angives som en pris pr. stk. - eller
som en pris for en samlepakning med angivelse af, hvor mange stk. den pågældende samlepakning indeholder.

Hvis leverandøren tilbyder flere forskellige typer af en af de på bilag 1B angivne nævnte kategorier af utensilier til samme behandling (dvs. til CAPD-behandling hhv. APD-behandling), skal stykprisen for disse forskellige varer være ens (f.eks. forskellige typer af patientslanger til CAPD-behandling). Det er ikke et krav, at
priser for en type af utensilier til CAPD-behandling svarer til prisen for den tilsvarende type utensilie til APD behandling, medmindre der er tale om samme vare (samme varenummer).
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Excelfilen skal vedhæftes tilbuddet ved afgivelse af tilbud i Amgros’ elektroniske udbudssystem, jf. b eskrivelserne i tilknytning til dette system, herunder brugervejledningen.
c.

Fast nettopris

Tilbuddet skal indeholde en fast nettopris i danske kr. ex. moms for hver af de tilbudte varer under de to
udbudsnumre samt én fast nettopris for hver af de tilbudte utensilier. Pris skal angives i danske kroner ekskl.
moms .

De tilbudte priser på væsker henholdsvis utensilier må ikke gøres afhængig af omsætningen heraf eller baseres på apotekernes indkøbspris offentliggjort af Lægemiddelstyrelsen (AIP) eller lignende. De tilbudte priser må ikke være afhængige af eller baseres på tilbud om ydelser, der ikke er omfattet af det i udbudsmaterialet beskrevne. De tilbudte priser må ej heller være indbyrdes afhængige eller være afhængige af tilbud
på optionen om udbringning, jf. nedenfor pkt. 4.3.

Priserne for lægemidlerne og utensilierne vil være gældende i hele aftalens løbetid, uanset eventuelle variationer mellem det ovenfor beskrevne forbrug og det aktuelle indkøb af væsker og utensilier i henhold til
rammeaftalen. Bemærk dog den eventuelle prisjustering i rammeaftalens afsnit 10.

4.3

Angivelse af pris for udbringning (option)

Leverandøren skal angive én fast pris pr. leverance for ordinære udbringninger og for ekstraordinære udbringninger, jf. rammeaftalens Bilag 7. Priserne pr. leverance skal være den samme for alle sygehusapoteker,
således at der alene angives én pris pr. lev erance for ordinære udbringninger og én pris pr. leverance for
ekstraordinære udbringninger, uanset hvor i landet udbringninger skal ske.

Til angivelse af pris for udbringning skal leverandøren anvende udbudsmaterialets Bilag 1B (excelfilen). Excelfilen skal vedhæftes tilbuddet ved afgivelse af tilbud i Amgros’ elektroniske udbudssystem, jf. beskrivelserne i tilknytning til dette system, herunder brugervejledningen.

4.4

Oplysning om markedsføringstilladelse

Endelig markedsføringstilladelse for de tilbudte varer gældende for Danmark skal foreligge senest ved tilbudsfristens udløb, jf. pkt. 14.

Leverandøren skal ved afgivelse af tilbud dokumentere, at varerne har markedsføringstilladelse. Hvis der for
de tilbudte varer ved afgivelse af tilbuddet angives et af Dansk Lægemiddel Information tildelt varenummer,
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og de pågældende varer ved afgivelse af tilbuddet fremgår af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk, er dette dokumentation for, at lægemidlet har markedsføringstilladelse. Hvis den pågældende vare
ikke ved afgivelse af tilbuddet fremgår af Medicinpriser.dk, skal tilbud indeholde kopi af gyldig markedsføringstilladelse.

Det er endvidere et krav, at varerne fremgår af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk senest
den i rammeaftalens pkt. 4 angivne dato, jf. tillige udbudsbetingelsernes pkt. 14.

4.5

Det fælles europæiske udbudsdokument og dokumentation for udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring som anført i
udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1 . Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i Bilag 3: ”Vejledning til det fælles europæiske udbudsd okument (ESPD) og dokumentation
for udelukkelsesgrunde”.

Der gælder særlige krav til tilbudsgivers dokumentation for de oplysninger om udelukkelsesgrundene, som
tilbudsgiver har afgivet i ESPD. En tilbudsgiver, som Amgros påtænker at indgå rammeaftale me d, vil inden
tildelingen blive anmodet om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, som tilbudsgiveren har afgivet i ESPD, jf. nærmere herom i Bilag 3.

4.6

Oplysninger i relation til underkriterier

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde og vedhæfte nedenstående bilag der således angiver, hvorledes de tilbudte lægemidler, utensilier og natmaskine opfylder underkriterierne, jf. pkt. 5.
• I relation til underkriteriet ”Telemedicin” skal tilbu dsgiver udfylde udbudsmaterialets Bilag 1 C.
• I relation til underkriteriet ”PVC/ftalatfrie produkter” skal tilbudsgiver udfylde udbudsmaterialets Bilag 1D.
• I relation til underkriterierne ”Mulighed for at starte behandling straks efter klargøring af nat-maskine
og om natmaskine har autotømme-funktion” skal tilbudsgiver udfylde udbudsmaterialets Bilag 1E.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre, at ovenstående bilag udfyldes korrekt.

De ovenfor nævnte dokumenter skal vedhæftet tilbuddet ved afgivelse af tilbud i Amgros’ elektroniske udbudssystem, jf. beskrivelserne i tilknytning til dette system, herunder brugervejledningen .
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Hvis et tilbud helt eller delvist mangler e t eller flere af de i dette pkt. 4.6 nævnte bilag, vil Amgros tildele 0
point for det pågældende underkriterie. Hvis et eller flere af bilagene er mangelfuldt udfyldt, forholder
Amgros sig som beskrevet i hhv. Bilag 1C, 1D og 1E.

5.
5.1

ORDREGIVERS EVALUERING AF TILBUD I HENHOLD TIL TILDELINGSKRITERIET
Tildelingskriterium

Rammeaftale vil blive indgået samlet for begge udbudsnumre, jf. pkt. 3.1. Amgros vil indgå rammeaftaler
med flere leverandører, jf. pkt. 6. Rammeaftale vil blive indgået med de leverandører, som har afgivet de
økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter tildeli ngskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet". Amgros vil indgå aftaler med op til 3 leverandører.

Amgros vil i den forbindelse lægge følgende under - og delkriterier til grund:

1.

Pris - vægt 60 %

Pris vurderes på grundlag af en evalueringsteknisk pris baseret på forbruget til en standardpatient, jf. nedenfor pkt. 5.2 og som beskrevet i bilag 2.

2. Telemedicin - vægt 15 %
Der lægges vægt på om natmaskinen giver mulighed for telemedicin forstået således, at sundhedspersonale
på sygehuset har mulighed for via PC at kunne tilgå hjemmepatientens natmaskine og aflæse data for patientens behandling uden fysisk adgang til natmaskine og/eller patientkort. Se desuden Bilag 1C.

Såfremt tilbudsgiver i Bilag 1C angiver at natmaskinen giver mulighed for telemedicin , er tilbudsgiver forpligtet til vederlagsfrit at stille nødvendigt tilbehør til rådighed sammen med natmaskinen , således at telemedicin kan anvendes med natmaskinen jf. rammeaftalens pkt. 20.7.

3. PVC/ftalatfrie produkter - vægt 10 %
Der lægges vægt på i hvilket omfang tilbudsgiveren tilbyder PVC/ftalatfri produkter blandt de produkter, der
er anført i bilag 1D, jf. den nærmere beskrivelse i dette bilag.

4.

Mulighed for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring af maskinen – vægt 7,5 %

Der lægges vægt på om dialysebehandlingen på natmaskinen kan starte straks efter klargøring af maskinen
uden ventetid, se nærmere beskrivelse i Bilag 1E.
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5. Autotømning – vægt 7,5 %
Der lægges vægt på at natmaskinen ved endt behandling kan tømme restvolumen af ikke anvendt dialysevæske ud i afløbsslange, se nærmere beskrivelse i Bilag 1E.

5.2

Nærmere om underkriteriet pris

Vurdering af underkriteriet pris sker på grundlag af beregning af en evalueringsteknisk pris baseret på de
afgivne tilbudspriser og et standarddøgnforbrug for en patient.

Som anført i pkt. 4.2.a, er det et krav, at tilbudspris for alle varer (lægemidlerne) under samme udbudsnummer er fastsat således, at pris pr. enhed (dvs. literprisen) er den samme for varerne. Hvis de tilbudte priser
pr. vare indebærer, at der ikke er den krævede overensstemmelse mellem de omregnede priser pr. enhed
for varerne, vil beregning af den evalueringstekniske pris ske på grundlag af den laveste omregnede pris pr.
enhed (dvs. laveste literpris) for lægemidlet. Hvis rammeaftale indgås med den pågældende leverandør, er
Amgros berettiget til at købe de pågældende varer på grundlag af den laveste omregnede pris pr. enhed.

Som anført i pkt. 4.2.b, er det et krav, at tilbudspris (pris pr. stk.) er den samme for samme type af utensilie
til samme behandling, jf. den nærmere beskrivelse i pkt. 4.2.b . Hvis dette krav ikke er opfyldt, vil beregning
af den evalueringstekniske pris ske på grundlag af den laveste pris for den pågældende type utensilie. Hvis
rammeaftale indgås med den pågældende leverandør, er Amgros berettiget til at købe de n pågældende
utensilie på grundlag af denne laveste pris.

Amgros har udregnet et standarddøgnforbrug for en gennemsnitlig dialysepatient (”standardpatient”). Standardpatienten er bl.a. defineret ud fra en gennemsnitsberegning af det faktiske forbrug af væsker, utensilier
og leveringsydelser i 2019.

Det gennemsnitlige væskeforbrug er estimeret på baggrund af klinikernes input fra alle landets dialysecentre. Estimatet tager højde for at den samlede patientportefølje ikke behandles ens, men at der er nogle
typisk anvendte behandlingsmængder, hvis fordeling igen kan variere fra dialysecentre til dialysecenter.

Der beregnes en døgnpris for en standardpatient i APD-behandling og i CAPD-behandling ud fra det nedenfor
angivne forbrug og de tilbudte priser. De to døgnpriser indgår i den samlede evalueringstekniske pris efter
cirka-antallet af patienter i APD- henholdsvis CAPD-behandling (dvs. at den beregnede døgnpris for en APDpatient indgår med 55 % og den beregnede døgnpris for en CAPD-patient indgår med 45 %).
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Standardpatient:

APD

~55% af pt porteføljen

Glukosevæske

Gns.

Kommentar

Vægtning ved

Forbrug

10,7

liter

beregning

per

10,7

døgn

Patientslange

2 om året

2/365

Slangesæt til maskine

1 per døgn

1

Minicap/jodhætte

1 per døgn

1

Jodskal

1 per døgn

Konnektor til specialvæsker *)

1 per døgn

Såfremt det er nødvendigt ved anvendelsen af

1

den pågældende leverandørs produkter

Såfremt det er nødvendigt ved anvendelsen af
den pågældende leverandørs produkter

0,49

Gennemsnitspris anvendes, jf. **
Afløbsslange eller

2 per uge

104/365

stor afløbspose**)
Såfremt det er nødvendigt ved anvendelsen af
Patientkort

Hjemmeleverance***)

1 om året

28

gange

året

den pågældende leverandørs produkter

om

1/365

Ordinære leverancer indgår med 97% og eks-

28/365

traordinære med 3% i den pris, der indgår i beregningen af evalueringsteknisk pris, jf. ***
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CAPD

~45% af pt porteføljen

Kommentar

Gns. Forbrug

Vægtning
ved

bereg-

ning

Glukosevæske

6,5

liter

per

6,5

døgn

Patientslange

2 om året

2/365

Minicap/jodhætte

4 per døgn

4
Såfremt det er nødvendigt ved anvendel-

Konnektor til specialvæsker *)

Lille afløbspose

1 per døgn

sen af den pågældende leverandørs pro-

0,79

dukter

1 per uge

52/365
Såfremt det er nødvendigt ved anvendel-

Poseklemmer

4 hver 4. uge

sen af den pågældende leverandørs pro-

52/365

dukter

Hjemmeleverance***)

28

gange

året

om

Ordinære leverancer indgår med 97% og
ekstraordinære med 3% i den pris, der ind-

28/365

går i beregningen af evalueringsteknisk pris,
jf. ***

*) Hermed forstås nødvendige utensilier for at kunne at anvende specialvæsker (animosyreholdige væsker
eller icodextrinholdige væsker) fra en anden leverandørs sortiment på tilbudsgivers system.

**) Patienter anvender enten afløbsslange eller afløbspose. Den gennemsnitlige tilbudspris for disse to produkter vil indgå ved beregning af den evalueringstekniske pris.

***) Hjemmeleverance tilbudsprisen, som indgår i beregning af den evalueringstekniske pris, vil indgå med
en vægtet pris baseret på forholdet ordinære leverancer 97 % og ekstraordinære leverancer 3 %.
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5.3

Evalueringsmetode

Evaluering af tilbud sker på grundlag af de i pkt. 5.1 beskrevne under - og delkriterier. Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen.

Der tildeles point for de enkelte kriterier baseret på en pointskala, hvor 0 er minimumpoint og 6 er maksimumpoint.

Den anvendte evalueringsmetode for tildeling af point for kriteriet pris er nærmere beskrevet i Bilag 2 til
udbudsbetingelserne. Den anvendte evalueringsmetode for tildel ing af point for de kvalitative underkriterier er nærmere beskrevet i bilag 1C (telemedicin), bilag 1D (PVC/ftalatfrie produkter), bilag 1E (mulighed
for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring af maskinen samt autotømning).

Det tildelte antal point for hvert af underkriterierne vil indgå forholdsmæssigt i den samlede tilbudsevaluering efter følgende formel:

Antal point for et givent underkriterie * den for underkriteriet ovenfor angivne vægtning af det pågældende
underkriterie.

Hvert tilbuds samlede point opgøres som summen af point fra denne omregning (hvor der afrundes til to
decimaler) af samtlige underkriterier. Det tilbud, der har opnået det højeste antal point, anses for at have
afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Såfremt der er mere end et tilbud, der opnår det højeste antal samlede point, vises beregningen af point for
de enkelte kriterier med det antal decimaler, der er nødvendigt for at kunne identificere en vinder.

6.

VALG AF FLERE TILBUD

Amgros vil, som anført i pkt. 5, indgå rammeaftaler med flere forskellige leverandører vedrørende levering
af lægemidlerne m.v. med henblik på at sikre de nedenfor anførte patientsikkerhedsmæssige hensyn. Amgros vil indgå rammeaftaler med op til 3 leverandører.

De udbudte lægemidler anvendes til patienter i vedvarende behandling. En væsentlig del af patienterne
benytter ét eller flere produkter fra samme leverandør, der efter den pågældende patients individuelle forhold sikrer patienten den mest optimale behandling. Patienterne er fortrolige med anvendelse og håndtering
af lægemidlerne, herunder anvendelse af tilhørende utensilier. For velbehandlede patienter vurderes det
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nødvendigt, at patienterne kan forblive i igangværende behandling med de hidtil anvendte læge midler. Tilsvarende vurderes det nødvendigt, at patienter ved ændrede behov, herunder eventuel ændring af behandlingsform (CAPD henholdsvis APD) kan forblive i behandling med øvrige lægemidler fra samme leverandør .
For patienter, hvor det efter en lægefaglig vurdering anses hensigtsmæssigt at skifte til behandling med
lægemidler fra en anden leverandør, eller for nye patienter vil sygehusene anvende produkter omfattet af
det tilbud, der vurderes bedst i henhold til tildelingskriterierne, i det omfang de gi ver den pågældende
patient optimal behandling, jf. nedenfor pkt. 7.

Rammeaftaler med flere leverandører indgås tillige med henblik på at sikre forsyningssikkerheden. Hvis en
leverandør ikke kan levere i henhold til rammeaftalen, kan indkøb af lægemidlet således ske hos enhver af
de øvrige leverandører, der er indgået rammeaftale med, i henhold til rammeaftalens vilkår, herunder til
den i henhold til rammeaftalen gældende pris.

Rammeaftale 1 indgås med leverandøren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, rammeaftale 2 med
leverandøren med det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud osv.

7.

KØB UNDER EN RAMMEAFTALE MED FLERE LEVERANDØRER

Ved anvendelse af Amgros' rammeaftaler skal sygehusene som udgangspunkt vælge det lægemiddel omfattet af den rammeaftale, der er vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud (rammeaftale 1).

Undtagelse til dette udgangspunkt kan ske, når et af følgende forhold gør sig gældende:

1.

Patienter der er i behandling med et andet lægemiddel, og hvor fortsættelse af patientens behandling
med det hidtil anvendte lægemiddel vurderes af patientsikkerhedsmæssige hensyn at være påkrævet.

2.

Patienter/brugere, der har særligt vanskeligt ved at håndtere natmaskine eller utensilier omfattet af
rammeaftale 1 fx som følge af fysisk formåen, neuropati, nedsat syns - eller læseevne eller maskinens
vægt.

3.

Patienter hvis forhold i bughulen gør, at tilstrækkelig dialyse uden generende alarmer eller uden uacceptabelt ubehag ikke kan ske med maskinen omfattet af rammeaftal e 1.

4.

Hvis maskinen omfattet af rammeaftale 1 har en lyd (enten frekvens eller lydniveau), der opfattes så
generende for en patient, at det forstyrrer patientens nattesøvn og en maskine fra en anden leverandør ikke på samme måde generer patientens nattesøvn .

5.

Patienter, hvor optimal dialysebehandling forudsætter mulighed for at vælge en individuel behandlingsprofil, således at hver enkelt cyklus differentieres på mængde og tonicitet, og dette ikke kan ske
med maskinen omfattet af rammeaftale 1.
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6.

Hvis maskinen omfattet af rammeaftale 1 ikke kan indstilles til at benytte patientens/brugerens modersmål eller andet sprog, som patienten er helt tryg ved, og dette sprog findes på maskinen fra en
anden leverandør.

7.

Dækningskøb i tilfælde af en anden leverandør s manglende levering af lægemidlet, jf. pkt. 6.

Hvis det hensyn, der begrunder køb under en anden rammeaftale end rammeaftale 1, kan opfyldes af flere
af de øvrige indgåede rammeaftaler under udbuddet, skal sygehusene anvende den bedst prioriterede rammeaftale.

Vilkårene i den indgåede rammeaftale - herunder pris - finder anvendelse på alle leverancer, der foretages
via Amgros' Indkøbssystem, også hvor disse indkøb foretages i undtagelsestilfælde, hvor andre særlige lægefaglige og patientsikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende.

8.

RAMMEAFTALE - FORBEHOLD OG ALTERNATIVE TILBUD - FORMELLE KRAV

Amgros har udarbejdet vedlagte rammeaftale.

Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke be rettiget til at afgive
alternative tilbud.

Tilbudsgiver er heller ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende bestemmelser i udkastet til rammeaftale eller bestemmelser i bilag hertil.

Tilbudsgiver kan endvidere ikke udforme sit tilbud således , at vilkårene i udbudsbetingelserne fraviges, medmindre dette specifikt er anført i disse udbudsbetingelser.

For de formelle krav til tilbuddets indhold, der er fastsat i udbuds materialet, kan Amgros dog efter en konkret vurdering vælge ikke at afvise tilbud det som følge af manglende opfyldelse af disse krav, men i stedet
vælge at afhjælpe eller se bort fra fejlene/manglerne, i det omfang dette kan ske i overensstemmelse med
de udbudsretlige regler. Amgros vil som led heri kunne indhente supplerende oplysning er, herunder manglende ESPD og markedsføringstilladelse(r).

9.

UKLARHEDER

Tilbudsgiveren kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne (skriftlige spørgsmål), jf. pkt. 14.
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Skriftlige spørgsmål skal stilles på dansk , svensk, norsk eller engelsk i udbudssystemet under den udbudsgruppe, spørgsmålet vedrører. Spørgsmål vil blive besvaret på dansk.

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf i anonymiseret form vil blive offentliggjort på Amgros' udbudssystem under den pågældende udbudsgruppe.

Amgros gør opmærksom på, at meddelelser ikke løbende vil blive sendt til de virksomheder, der har tilkendegivet interesse for et udbud. Det er således tilbudsgivers ansvar løbende at holde sig orienteret om yderligere oplysninger om udbuddet, som kan offentliggøres frem til 6 dage før tilbudsfristens udløb , jf. pkt. 14
og senere såfremt tilbudsfristen samtidig forlænges.

Der henvises i øvrigt til beskrivelserne i udbudssystemet og vejledningen dertil.

10.

VEDSTÅELSE

Tilbudsgiveren har med afgivelsen af sit tilbud accepteret at vedstå tilbuddet indtil den i pkt. 14 anførte
vedståelsesfrist.

11.

BEHANDLING AF TILBUD M.V.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt
modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tilbudsvurderingen modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har
afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres på et ti dligere tidspunkt.

Amgros er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren.

Amgros anser ikke udbuddet for afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet, og forbeholder sig adgang til,
i overensstemmelse med udbudsreglerne , at aflyse udbuddet. Efter en konkret vurdering kan aflysning bl.a.
ske, hvis Amgros på grundlag af de modtagne antal tilbud og de tilbudte priser vurderer, at der ikke har
været en tilstrækkelig og effektiv konkurren ce om ordren, herunder henset til markedsforholdene.

Navnlig hvis Amgros alene modtager tilbud fra én leverandør, vil de tilbudte prisers niveau i forhold til den
pågældende leverandørs AIP-pris indgå i vurderingen af, om konkurrencen har været tilstrækk elig effektiv.
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Endvidere kan vurderingen af tilstrækkelig og effektiv konkurrence bero på en konkret vurdering af de tilbudte prisers niveau i forhold til AIP -priser fra andre leverandører.

Uanset om rammeaftalen tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit tilbud, dog ikke
længere end vedståelsesfristen jf. pkt. 10.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Amgros uvedkommende , herunder også
hvis Amgros måtte aflyse udbuddet eller udbudsnumre uden indgåelse af rammeaftale.

12.

FORHANDLING

Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at ordregiver ikke kan forhandle med
tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Ordregiver vil således holde sig inden for de u dbudsretlige rammer for
forhandling, som bl.a. følger af udbudsloven og udbudsdirektivet.

Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige aftale- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør sikre, at
deres tilbud er udarbejdet, så rammeaftalen vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Amgros.

Det er derfor vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder
navnlig angiver samtlige priser, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende.

13.

OFFENTLIGGØRELSE AF PRISER - FORTROLIGHED

Amgros anser ikke gældende aftalepriser for fortrolige. Ved afgivelse af tilbud meddeler tilbudsgiver samtykke til, at Amgros efter afslutning af udbuddet kan vælge at offentliggøre de priser, der vil væ re gældende
som aftalepriser i henhold til de rammeaftaler, der indgås på grundlag af udbuddet.

Det bemærkes, at Amgros er undergivet regler om aktindsigt , og Amgros er berettiget og forpligtet til at
give aktindsigt i dokumenter, herunder indkomne tilbud, i det omfang, som følger af lovgivningen.

Det betyder, at konkurrenter m.fl. blandt andet kan anmode om aktindsigt i de tilbud, der afgives.

Amgros kan alene undtage dokumenter eller oplysninger i det omfang, der fremgår af lovgivningen, herunder
af hensyn til beskyttelse af oplysninger om andres forretningsforhold.
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Ovennævnte samtykke indebærer, at Amgros ikke undtager gældende aftalepriser fra adgang til aktindsigt
efter Amgros' offentliggørelse heraf.

For øvrige dokumenter eller oplysninger i tilbuddet kan leverandøren angive, om disse ønskes undtaget fra
aktindsigt i det omfang, tilbudsgiveren vurderer, at indrømmelse af aktindsigt efter et k onkret skøn må
antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres
virksomheden skade, navnlig et økonomisk tab af væsentlig betydning.

Amgros vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligte t til at give aktindsigt i øvrige dokumenter og oplysninger i det omfang, som følger af lovgivningen, men tilbudsgivers tilkendegivelser vil indgå
i Amgros' vurdering af, om dokumenter eller oplysninger kan undtages.

14.

TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN

14/4/2020

Spørgsmål, jf. pkt. 9, der modtages inden dette tidspunkt, vil under alle omstændigheder
blive besvaret.

Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt a t meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive
besvaret, medmindre tilbudsfristen samtidig udskydes jf. udbudslovens § 93, stk. 4, nr. 1 .

30/4/2020
kl. 12.00

Tilbudsfrist.

30/4/2020
kl. 12.00

Frist for markedsføringstilladelse, jf. pkt. 4. 4.

Maj
2020

Forventet ordretildeling. Inden ordretildeling indhenter Amgros dokumentation for oplysninger i ESPD hos den/de vindende tilbudsgiver(e), se Bilag 3: ”Vejledning til det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde”.
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Juni
2020

Forventet indgåelse af rammeaftale.

Rammeaftale kan først indgås efter udløb af en standstill -periode. Standstill-perioden
begynder dagen efter, at meddelelse, om hvem der har vundet udbuddet, er sendt til
tilbudsgiverne, og udgør 10 dage ved elektronisk afsendelse af meddelelsen. Hvis
standstill-perioden udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, vil udløbet af fristen
blive skubbet til den førstkommende hverdag. Det vil fremgå af Amgros’ meddelelse til
tilbudsgiverne om resultatet af tilbudsvurderingen, hvornår standstill-perioden udløber.

30/10/2020

Vedståelsesfrist, jf. pkt. 10.

30/11/2020

Frist for offentliggørelse på Medicinpriser.dk, jf. pkt. 4.4 samt rammeaftalens pkt. 4.

1/1/2021

Indkøbsperiodens start, jf. rammeaftalens pkt. 18.
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