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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45984-2014:TEXT:DA:HTML

Danmark-København: Hospitalssenge
2014/S 029-045984
Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, Att: Maja Grøn, København
Ø2100, DANMARK. Telefon: +45 24981605. Mailadresse: maja.groen@regionh.dk
(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 22.1.2014, 2014/S 15-022325)

Vedr:
CPV:33192120, 33192100, 33192140, 73000000, 73220000
Hospitalssenge
Senge til medicinsk brug
Brikse til psykiatrisk undersøgelse
Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
Konsulentvirksomhed inden for udvikling
I stedet for:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja
Psykiatrien i Region Syddanmark
Damhaven 127
100 Vejle
DANMARK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark udbyder herved kontrakt om udvikling og potentielt
levering af nye psykiatrisenge i de respektive regioner.
Målet for Region Hovedstaden og Region Syddanmark (herefter bestiller) er på baggrund af bestillers oplæg til design og
kravsspecifikation (der vil fremgå af udbudsmaterialet) at få færdigdesignet og udviklet en psykiatriseng, der efterfølgende
kan gå i produktion og leveres til bestiller med en høj grad af leveringssikkerhed. Intentionen er at få udviklet en seng i høj
kvalitet, der på optimal og innovativ vis understøtter afstigmatisering, selvhjulpenhed for patienten, sikkerhed, hygiejne og
effektive arbejdsgange. Det er målet, at de første hospitalssenge kan leveres i maj 2015.
Der er tale om udbud af en udviklingspartnerskabskontrakt med én privat part, der forestår såvel udviklingen som
leverancen af sengen, sidstnævnte dog forudsat at de i udbudsmaterialet definerede målkrav for udviklingsopgaven
opfyldes. Kontrakten forventes at blive opdelt i 2 faser; nemlig en præliminær udviklingsfase og en færdiggørelses- og
leverancefase.
Bestiller vil være aktivt involveret i udviklingsfasen og vil således blandt andet bidrage med den behandlingsmæssige
knowhow og varetage brugertests. Såfremt projektets målkrav, der som nævnt vil fremgå af udbudsmaterialet, ikke er
nået på tidspunktet for de respektive milepæle i udviklingsfasen, vil kontrakten forventeligt indeholde bestemmelse om
dennes ophør (bestillers exit) samt bestemmelse om kompensation til leverandøren, forudsat at den manglende opnåelse
af målkravene ikke skyldes forhold, som leverandøren bærer ansvaret/risikoen for.
Såfremt projektets målkrav opfyldes, vil bestiller være indstillet på at aftage et minimumsantal senge. Kontrakten
vil forventeligt indeholde bestemmelse om, at den private part tillige er berettiget til at sælge den udviklede seng til
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tredjemand (forudsat at de definerede målkrav for udviklingsfasen opfyldes, og den private parts leverancer til bestiller
således aktualiseres).
Det er bestillers hensigt, at kontrakten indgås som en rammeaftale, således at bestiller kan trække på denne i
rammeaftalens løbetid. Rammeaftalen forventes at have en varighed på 10 år. Yderligere information om udbuddet og
projektet kan findes på http://www.livinglabdenmark.com/projekter/seng-til-psykiatrien/
II.1.8) Delaftaler:
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej.
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Region Hovedstadens Psykiatri er befuldmægtiget til at gennemføre udbudsprocessen på vegne af både Region
Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark (Damhaven 12, 7100 Vejle), der begge er ordregivere og
også begge vil være kontraktparter med den vindende tilbudsgiver.
2) Prækvalificerede ansøgere vil ved tilbudsafgivelse blive bedt om at aflevere tro og love-erklæring vedrørende forfalden
ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
3) Ordregiver forbeholder sig at kræve serviceattest forud for kontraktindgåelse.
4) Ansøgning om prækvalifikation kan indleveres elektronisk via e-mail (helst pdf-format) til maja.groen@regionh.dk eller
fysisk (1 eksemplar) til det i pkt. I.1) anførte kontaktpunkt. Vær opmærksom på, at mailen ikke bør fylde mere end 10 MB.
Læses:
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne:
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja
Psykiatrien i Region Syddanmark
Damhaven 127
7100 Vejle
DANMARK
og
Psykiatrien i Region Nordjylland
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
DANMARK
og
Psykiatrien i Region Midtjylland
Postboks 36
Tingvej 15
8800 Viborg
DANMARK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrien i Region Nordjylland og Psykiatrien i
Region Midtjylland udbyder herved kontrakt om udvikling og potentielt levering af nye psykiatrisenge i de respektive
regioner.
Målet for regionerne (herefter bestiller) er på baggrund af bestillers oplæg til design og kravsspecifikation (der vil fremgå
af udbudsmaterialet) at få færdigdesignet og udviklet en psykiatriseng, der efterfølgende kan gå i produktion og leveres
til bestiller med en høj grad af leveringssikkerhed. Intentionen er at få udviklet en seng i høj kvalitet, der på optimal og
innovativ vis understøtter afstigmatisering, selvhjulpenhed for patienten, sikkerhed, hygiejne og effektive arbejdsgange.
Det er målet, at de første hospitalssenge kan leveres i maj 2015.
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Der er tale om udbud af en udviklingspartnerskabskontrakt med én privat part, der forestår såvel udviklingen som
leverancen af sengen, sidstnævnte dog forudsat at de i udbudsmaterialet definerede målkrav for udviklingsopgaven
opfyldes. Kontrakten forventes at blive opdelt i 2 faser; nemlig en præliminær udviklingsfase og en færdiggørelses- og
leverancefase.
Bestiller vil være aktivt involveret i udviklingsfasen og vil således blandt andet bidrage med den behandlingsmæssige
knowhow og varetage brugertests. Såfremt projektets målkrav, der som nævnt vil fremgå af udbudsmaterialet, ikke er
nået på tidspunktet for de respektive milepæle i udviklingsfasen, vil kontrakten forventeligt indeholde bestemmelse om
dennes ophør (bestillers exit) samt bestemmelse om kompensation til leverandøren, forudsat at den manglende opnåelse
af målkravene ikke skyldes forhold, som leverandøren bærer ansvaret/risikoen for.
Såfremt projektets målkrav opfyldes, vil Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark være
indstillet på at aftage et minimumsantal senge. Psykiatrien i Region Nordjylland og Psykiatrien i Region Midtjylland vil
alene have ret, men ikke pligt, til at aftage senge. Derfor forventes der også at indgås 2 (del)kontrakter med den vindende
leverandør; 1 med Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark (der dels er kontraktpart i
udviklingsfasen og dels forpligter sig til at aftage et minimumsantal senge, såfremt projektets målkrav opfyldes) og 1 med
Psykiatrien i Region Nordjylland og Psykiatrien i Region Midtjylland (der alene har ret, men ikke pligt, til at aftage senge).
Kontrakten vil forventeligt indeholde bestemmelse om, at den private part tillige er berettiget til at sælge den udviklede
seng til tredjemand (forudsat at de definerede målkrav for udviklingsfasen opfyldes, og den private parts leverancer til
bestiller således aktualiseres).
Det er bestillers hensigt, at kontrakten indgås som en rammeaftale, således at bestiller kan trække på denne i
rammeaftalens løbetid. Rammeaftalen forventes at have en varighed på 10 år. Yderligere information om udbuddet og
projektet kan findes på http://www.livinglabdenmark.com/projekter/seng-til-psykiatrien/
II.1.8) Delaftaler:
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja.
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Region Hovedstadens Psykiatri er befuldmægtiget til at gennemføre udbudsprocessen på vegne af både Region
Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark (Damhaven 12, 7100 Vejle), Psykiatrien i Region Nordjylland
(Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg) og Psykiatrien i Region Midtjylland (Postboks 36,Tingvej 15, 8800 Viborg) der alle er
ordregivere, og hvor de 2 førstnævnte regioner (Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrien i Region Syddanmark)
forventes at indgå delaftale, hvori disse regioner forpligter sig til at aftage et minimumsantal senge, såfremt projektets
målkrav opfyldes, mens de 2 sidstnævnte regioner (Psykiatrien i henholdsvis Midt- og Nordjylland) forventes at indgå
delaftale med den vindende leverandør, hvor disse regioner alene har ret, men ikke pligt, til at aftage senge.
2) Prækvalificerede ansøgere vil ved tilbudsafgivelse blive bedt om at aflevere tro og love-erklæring vedrørende forfalden
ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
3) Ordregiver forbeholder sig at kræve serviceattest forud for kontraktindgåelse.
4) Ansøgning om prækvalifikation kan indleveres elektronisk via e-mail (helst pdf-format) til maja.groen@regionh.dk eller
fysisk (1 eksemplar) til det i pkt. I.1) anførte kontaktpunkt. Vær opmærksom på, at mailen ikke bør fylde mere end 10 MB.
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