BEGRÆNSET UDBUD

Vi modtager tilbud fra
virksomhederne

3-5 virksomheder får det
komplette udbudsmateriale

Udbudsproces
Annonce
December - Februar 2014

Februar - Marts 2014

UGE 1 2 3 4 5 6

UGE 6 7 8 9 10U

40 dage

Marts - April 2014
GE 10 11 12 13 14 15 16 17

30 dage
Dialogfasen

1 dage

Vi udvælger 3-5 virksomheder

35 dage
Udbud

Virksomhederne indgiver tilbud

Honorar i udvikling

14 dage

Kick of 2 arrangement

Kick of 1 arrangement

Virksomhederne sender
materiale tilbage

1 dage

Maj - August 2014

September - November 2014

November 2014 - Februar 2015

UGE 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

UGE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

UGE 48 49 50 51 52

10%

Ved underskrift udbetales 10

20 % udbetales hvis virksomhed
leverer en udviklet seng til tiden

20%

Funktionsmodel/ modeller

Sengens delfunktioner e r færdigudviklet,
testet o g bygget i nd i e n prototype i det
omfang det giver mening.
Delfunktioner prototyper som fungerer er
udviklet, testet, udvalgt og skal godkendes af styregruppen.

20%

Produktionsmodnet seng

Sengens delfunktioner e r blevet b ygget
ind i en færdig funktionsdygtig seng, som
er p roduktionsmodnet m ed p roduktionsudstyr og forme.
Sengen e r klar til 0 -prøvningsproduktionen/optimeringer.
En færdig seng som fungerer fuld ud og er
udviklet, testet og skal godkendes af styregruppen.

Vinder er fundet
underskrivelse af
kontrakt

123456

30%

Produktionsoptimeret s
eng
som opfylder d e opstillede
standardbetingelser.

Sengens prøvningsproduktions v ersioner
er optimeret i f orhold til p roduktion, p ris
og kvalitet.
En p roduktionsoptimeret seng er k lar til
serieproduktion og skal godkendes af styregruppen.

BEGRÆNSET UDBUD
Udbudsproces

3-5 virksomheder får det
komplette udbudsmateriale

Annonce
X dage

X dage

Vi modtager tilbud fra virksomhederne

1 dag

Virksomhederne sender materiale tilbage til os

Kick of arrangement

Vi udvælger 3-5
virksomheder som

X dage
Virksomhederne indgiver tilbud
Der bør v ære e t begrænset udbud,
selektive og ”retningsbestemte” krav
til mulige private tilbudsgivere.
Vinder er fundet
underskrivelse af
kontrakt

Udviklingskontrakten der udbydes skal indeholde 2 faser;
Fase 1

Fase 2

Præliminær udviklingsfase

Færdigudvikling af sengen

Herunder levering af prototype, tests og myndighedsgodkendelser, med henblik at et endeligt produkt kan godkendes og sættes i
produktion.

er en forudsætning for, at fase 2 udløses.

Optionen knyttes op på udløsende faktorer
Målkravene går u d på a t konstatere, h vorvidt man i fællesskab kan k onkludere, at man på en bæredygtig måde kan nå i mål med de forventninger
kation af krav til blandt andet design, kvalitet, funktionalitet og pris.
vil kontrakten regulere et ophør af samarbejdet, med udløsning af en kompensation til den private part (betingelserne og vilkårene herfor skal nærmere fastsættes og beskrives).

Køb af et minimumsantal senge

Sengen er færdig udviklet

der består i færdigudvikling af sengen, herunder levering af prototype, tests
og myndighedsgodkendelser, med henblik at et endeligt produkt kan godkendes og sættes i produktion.
Forudsat ovenstående realiseres, opnår den private part i kontrakten ret til
for at afsætte et minimumsantal hospitalssenge til Bestiller, hvilket vil være
den forretningsmæssige motivator hos tilbudsgiverne.
Kontrakten forventes at skulle indeholde vilkår om service og vedligeholdelse af de leverede senge.

