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Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en tjenesteydelseskontrakt i henhold til EuropaParlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet).
Da der er tale om et offentligt udbud, har alle interesserede tilbudsgivere mulighed for at afgive
bud på opgaven. Dog skal det fremhæves, at processen er todelt, idet interesserede tilbudsgivere
skal indsende dokumentation i forhold til deres egnethed til at løfte opgaven i henhold til de
egnethedskrav, der er anført i henholdsvis afsnit 9 nedenfor og udbudsbekendtgørelsens punkt
III.2.1 – III.2.3, samtidig med indsendelsen af tilbuddet.
Udbudsbekendtgørelsen er fremsendt til offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions
Tidende den 1. oktober 2014 og er offentliggjort den 3. oktober 2014 som udbudsbekendtgørelse
nr. 2014/S 190-335364.
Region Sjælland har i henhold til vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 113-198991,
offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 14. juni 2014, forud for
udbudsprocessen gennemført tekniske dialogmøder.

1. Ordregiver
Region Sjælland
Alléen 15
DK-4180 Sorø

Kontaktperson:
Specialkonsulent Kirsten Kuhn Iversen
Region Sjælland:
Kvalitet og Udvikling, sekretariatet:
E-mail:

+45 7015 5000
+45 5784 5200
kii@regionsjaelland.dk

2. Opgavens omfang
2. 1 Overordnet målsætning
Region Sjælland er i henhold til Sundhedsloven, LKB nr. 913 af 13/07/2010 Bekendtgørelse af
sundhedsloven, med tilknyttede bekendtgørelser og cirkulærer, herunder BEK nr. 1150 af
9/12/2011 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale
beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., forpligtet til at tilvejebringe
ambulancetjeneste. Regionens ambulanceleverandørers ydelse er ligeledes underlagt gældende
dansk lovgivning.
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Region Sjælland ønsker, at borgerne i hele regionen skal have adgang til en effektiv og
sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet.

2.2 Opgavens indhold
De udbudte kontrakter omfatter:


Udførelse af ambulancetjeneste – akut og planlagt – med udstyr og mandskab i henhold til
gældende bestemmelser og under overholdelse af de ønskede servicekrav. Det er
leverandørens ansvar at dimensionere antal køretøjer og mandskab således, at
serviceniveauet kan overholdes.



Udførelse af akutbilstjeneste med udstyr og mandskab i henhold til gældende bestemmelser
og under overholdelse af de stillede krav.



Døgnbemanding af regionens AMK-Vagtcentral med disponenter i forhold til varetagelse af
teknisk disponering af præhospitale enheder, såsom ambulancer, akutbiler og akutlægebil,
akutlægehelikopter samt nødbehandlerenheder og 112-akuthjælpere.

Nærmere beskrivelse af opgavens indhold og omfang samt krav hertil fremgår af Kontraktbilag 1
Kravspecifikation og Kontrakt om ambulancetjeneste mv.

2.3 Delaftaler
Opgaven udbydes i fire delaftaler. De fire delaftaler omfatter følgende geografiske områder:
Delaftale 1: Ambulancetjeneste mv. i delområde Øst: Roskilde, Lejre, Greve, Køge og Solrød
Delaftale 2: Ambulancetjeneste mv. i delområde Nord: Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse,
Sorø og Ringsted
Delaftale 3: Ambulancetjeneste mv. i delområde Syd: Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg,
Guldborgsund og Lolland
Delaftale 4: Akutbilstjeneste i Region Sjælland: hele Region Sjælland.
Den nøjagtige afgrænsning fremgår af Kontraktbilag 1 Kravspecifikation, afsnit 7.4 Servicekrav
specifikt for de enkelte delaftaler. Heraf fremgår ligeledes servicemål og krav for delaftale 1-3 og
krav og vilkår for delaftale 4.

3. Generelt
3.1 Udbudsmaterialets opbygning og indhold
Udbudsmaterialet består af:


Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 190-335364 af 3.10. 2014
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Udbudsmaterialet, med følgende inddeling:
Udbudsbetingelser indeholdende en beskrivelse af de vilkår, under hvilke tilbudsgiverne
afgiver tilbud, herunder udbudsprocessens forløb.
Tilbudsbilag 1:

Tro og love-erklæring vedrørende udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1
og 2

Tilbudsbilag 2:

Tro og love-erklæring vedrørende forhold på arbejdspladsen

Tilbudsbilag 3:

Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige

Tilbudsbilag 4:

Sikkerhedsstillelse

Tilbudsbilag 5:

Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse

Tilbudsbilag 6:

Kontrolbuddets dimensionering af ambulanceberedskaberne

Tilbudsbilag 7:

Aktivitetsprofiler og historiske data for delområderne Øst, Nord og
Syd

Tilbudsbilag 8:

Spørgsmål og svar

Kontrakt om ambulancetjeneste mv. i Region Sjælland
Kontraktbilag 1:

Kravspecifikation

Kontraktbilag 2:

Løsningsbeskrivelser

Kontraktbilag 3:

Vederlag/priser

Kontraktbilag 4:

Regelgrundlag og terminologi

Det er tilbudsgivernes eget ansvar at sikre sig, at tilbudsgiverne er i besiddelse af det komplette
udbudsmateriale i henhold til ovenstående oversigt.
Udbudsmaterialet består endvidere af tilbudsgivernes eventuelle spørgsmål og ordregivers svar
herpå, som i anonymiseret form løbende vil blive offentliggjort på ordregivers hjemmeside
(www.regionsjaelland.dk/udbud). Tilbudsgivernes spørgsmål bedes fremsendt til ordregiver ved
anvendelse af formularen i Tilbudsbilag 8 Spørgsmål og svar.

3.2 Tilbuddets udformning
Det er valgfrit for tilbudsgiverne, om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler. Der kan således
– efter tilbudsgivernes eget valg – afgives tilbud på en, to, tre eller fire delaftaler og i den
kombination, som tilbudsgiverne måtte ønske.
Hvert tilbud, som tilbudsgiver afgiver, skal kunne stå alene og derfor skal hvert tilbud opfylde de
nedenstående krav til tilbuddets udformning.
Tilbuddene skal indeholde en beskrivelse af de tilbudte løsninger i alle tilfælde, hvor dette er anført
i udbudsmaterialet, herunder i nærværende udbudsbetingelser, tilbudsbilag og kontraktbilag.
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Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på de tilfælde, hvor udbudsbetingelserne indeholder
krav om dokumentation. Dokumentation, herunder for tilbudsgivernes egnethed og de tilbudte
løsninger, skal kun vedlægges tilbuddet i de tilfælde, hvor dette er udtrykkeligt nævnt i
udbudsbetingelserne.
Følgende dokumenter og oplysninger skal fremgå af tilbuddet:











Udfyldt Tilbudsbilag 1: Tro og love-erklæring vedrørende udbudsdirektivets artikel 45,
stk. 1 og 2, jf. afsnit 9.1.
Udfyldt Tilbudsbilag 2: Tro og love-erklæring vedrørende forhold på arbejdspladsen,
jf. udbudsdirektivets artikel 27.
Udfyldt Tilbudsbilag 3: Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige, jf. LBK nr. 336
af 13/05/1997 (restanceloven)
Udfyldt Tilbudsbilag 5: Erklæring om sikkerhedsstillelse, jf. afsnit 8.2
Den i afsnit 9.1, 9.2 og 9.3 anførte dokumentation for tilbudsgivernes egnethed,
herunder rådighedserklæring fra den/de virksomhed(er), hvorpå tilbudsgiver baserer
sin egnethed såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet ved
opfyldelse af kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk kapacitet, jf. afsnit 9
Betingelser for deltagelse (krav til tilbudsgivers egnethed).
Underskrevet tilbudsbrev, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilken virksomhed eller
sammenslutning af virksomheder (juridisk enhed), der afgiver tilbuddet samt angivelse
af eventuelle underleverandørforhold
Udfyldt Kontraktbilag 3a: Prisbilag
Udfyldt Kontraktbilag 2: Løsningsbeskrivelser

Ordregiver forbeholder sig ret til, under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og
forhandlingsforbuddet, at afhjælpe eventuelle fejl og mangler i tilbudsgivernes tilbud inden for
rammerne af Implementeringsbekendtgørelsens § 12, BEK nr. 712 af 15/06/2011 Bekendtgørelse
om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (med senere ændringer).

3.3 Kommunikation og sprog
Al kommunikation fra ordregiver til tilbudsgivere vil ske på dansk ved benyttelse af elektronisk
post (e-mail). Kommunikation fra tilbudsgiver til ordregiver (bortset fra afgivelse af tilbud, se
afsnit 4.3 Tilbudsafgivelse) kan foregå på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk og skal være
skriftlig, eventuelt ved benyttelse af elektronisk post (e-mail).
I forbindelse med elektronisk kommunikation bedes tilbudsgiverne kvittere for modtagelse af
materiale fra ordregiver, ligesom ordregiver vil kvittere for modtagelse af materiale fra
tilbudsgiverne.
På samtlige henvendelser vedrørende nærværende
ambulancetjeneste mv., Region Sjælland”.

udbud

bedes

anført

”Udbud

af

Tilbudsmaterialet skal være på dansk.
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Følgende dokumenter kan dog afgives på engelsk:



Tilbudsgivernes dokumentation for opfyldelse af kravene i Betingelser for deltagelse, jf.
afsnit 9, og
Tilbudsgivernes eventuelle supplerende tekniske specifikationer til løsningsbeskrivelserne,
jf. Kontraktbilag 2: Løsningsbeskrivelser

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå ved skriftlig henvendelse til ordregivers
kontaktperson, Kirsten Kuhn Iversen, pr. mail (kii@regionsjaelland.dk).

3.4 Tilbudsomkostninger
Tilbudsgiverne modtager ikke vederlag for udarbejdelsen af tilbud. Tilbuddet returneres ikke.

3.5 Fortrolighed
Ordregiver vil behandle tilbudsgivernes tilbud fortroligt, i det omfang tilbudsgiverne anmoder
herom, og i det omfang dette er foreneligt med reglerne i offentlighedsloven, LOV nr. 606 af
12/06/2013 Lov om offentlighed i forvaltningen og praksis herom fra Klagenævnet for Udbud.
Tilbudsgiver bedes klart angive, hvilke oplysninger og/eller dokumenter i det fremsendte
tilbudsmateriale der skal betragtes som forretningsfølsomme og derfor ønskes undtaget fra
aktindsigt.
For hver oplysning og/eller dokument, der ønskes undtaget fra aktindsigt, skal tilbudsgiverne
anføre en kort begrundelse herfor.
Tilbudsgiverne må ikke videregive oplysninger til udenforstående tredjemænd, som de er kommet i
besiddelse af ved deltagelsen i nærværende udbud, og som rimeligvis må betragtes som fortrolige.

3.6 Afgivelse af alternativt tilbud
Tilbudsgiverne er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen afsnit II.1.9) Oplysninger
om alternative tilbud anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.

3.7 Ordregivers afgivelse af kontrolbud
Region Sjælland afgiver i nærværende udbud kontrolbud for at klarlægge, hvorvidt det er
fordelagtigt for ordregiver at indgå aftale med en ekstern leverandør om levering af ydelsen, jf. BEK
nr. 607 af 24. juni 2008 Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af
kontrolbud.
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4. Frister og tidsplan for udbuddet
4.1 Spørgsmål
Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at stille opklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, hvis
tilbudsgiverne er i tvivl om den rette forståelse heraf.
Ordregiver opfordrer ligeledes til, at tilbudsgiver stiller opklarende spørgsmål, hvis krav eller
forhold efter tilbudsgivers opfattelse synes at være uhensigtsmæssig økonomisk belastende.
Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt til ordregivers
kontaktperson, Kirsten Kuhn Iversen, og kan fremsendes både elektronisk pr. mail
(kii@regionsjaelland.dk) og med almindelig post, jf. afsnit 3.3 Kommunikation og sprog.
Tilbudsgivernes eventuelle spørgsmål skal være affattet på dansk, norsk, svensk, tysk eller engelsk,
jf. afsnit 3.3. Kommunikation og sprog.
Ved fremsættelse af spørgsmål bedes tilbudsgiverne anføre spørgsmålene i listeform ved
anvendelse af skemaet i Tilbudsbilag 8 Spørgsmål og svar og med angivelse af dokument og afsnit
i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.
Ordregiver opfordrer tilbudsgiverne til at fremsende spørgsmål inden den 7. november 2014.
Spørgsmål, der modtages senere end dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, i det omfang
ordregiver – henset til spørgsmålets karakter – er i stand til at besvare spørgsmålet senest seks
dage inden udløbet af tilbudsfristen den 17. november 2014.
Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af tilbudsfristen den 17. november
2014, vil ikke blive besvaret.
Eventuelle spørgsmål og ordregivers besvarelse heraf vil i anonymiseret form blive offentliggjort på
ordregivers hjemmeside (www.regionsjaelland.dk/udbud) i tre omgange henholdsvis den 10.
oktober, 24. oktober og 11. november. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af
udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret med
besvarelsen af spørgsmål på ordregivers hjemmeside.

4.2 Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være modtaget af ordregiver:
senest den 17. november 2014, kl. 12.00
Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilbudsgivers
ansvar, at tilbud kommer rettidigt frem.
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4.3 Tilbudsafgivelse
Tilbud skal afgives i 1 fysisk og originalt eksemplar mærket ”Original” indeholdende det samlede
tilbud, inklusive eventuelle bilag. Eventuelle bilag bedes så vidt muligt udfærdiget på papir i A4format.
Ordregiver ønsker endvidere, at tilbuddet afleveres i:


6 fysiske kopier, inklusive bilag mærket ”Kopi”. Kopierne bedes så vidt muligt være optrykt
på papir i A4-format.



1 USB-nøgle (eller andet elektronisk medie) indeholdende det samlede tilbud, inklusive
eventuelle bilag i pdf-format. Det elektroniske medie skal være mærket med tilbudsgivers
navn samt teksten ”Tilbud på ambulancetjeneste mv. – Region Sjælland”.

Tilbudsgiver har ansvaret for, at indholdet på det elektroniske medie er korrekt og identisk med det
skriftligt fremsendte originaltilbud. Er dette ikke tilfældet, vil papireksemplaret (original) være
gældende og bindende for tilbudsgiver.
Tilbud skal afleveres i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede
tilbudsmateriale (original, kopier samt USB-nøgle mm.) skal mærkes tydeligt med følgende tekst:
”Ambulanceudbud – Må ikke åbnes”.
Tilbud skal fremsendes pr. post eller afleveres personligt til:
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Att. Kirsten Kuhn Iversen
Der kan træffes aftale om personlig aflevering ved e-mail til ordregivers kontaktperson, Kirsten
Kuhn Iversen (kii@regionsjaelland.dk).
Tilbud kan ikke afgives pr. e-mail eller i øvrigt fremsendes elektronisk.
Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.
Tilbud forbliver uåbnet indtil udløbet af tilbudsfristen.

4.4 Vedståelsesfrist
Tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud indtil 6 måneder efter tilbudsfristens udløb.
Tilbudsgiverne accepterer i kraft af tilbudsafgivelsen denne vedståelsesfrist.
Tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud frem til vedståelsesfristens udløb, uanset om ordregiver
forinden har underskrevet kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Orientering om ordregivers
tildelingsbeslutning og kontraktindgåelse indebærer således ikke, at tilbudsgiveren allerede fra
dette tilbudspunkt er frigjort fra sit tilbud.
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4.5 Tidsplan
Hovedaktiviteter og tidsplan for udbuddet fremgår af nedenstående tabel. Aktiviteterne er oplistet
kronologisk.

Dato (afslutning)

Aktivitet

1. oktober 2014

Elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende

3. oktober 2014

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende

6. oktober 2014

Udbudsmaterialet offentliggøres på www.regionsjaelland.dk

11. november 2014

Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit
4.1 Spørgsmål

17. november 2014

Frist for modtagelse af tilbud, kl. 12.00
Evaluering af tilbud

15. december 2014

Politisk behandling af indstilling om valg af leverandør

Medio januar 2015

Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til
tilbudsgivere (start på standstill-perioden)

Februar 2015

Forventet kontraktindgåelse

Februar 2015

Forventet start på implementeringsperiode

17. maj 2015

Udløb af vedståelsesfrist

1. februar 2016

Driftsperiodens start for ambulancetjeneste og akutbilstjeneste

Tidsplanen for de anførte aktiviteter er alene vejledende og kan ændres ved ordregivers udsendelse
af rettelsesblade herom.

5. Aftaleperiode
5.1 Ambulancetjeneste (delaftale 1-3)
Kontrakten om ambulancetjeneste mv. træder i kraft ved underskrift, hvor
implementeringsperioden starter. Driftsperioden forventes at starte den 1. februar 2016 og være
gældende i 8 år til kontraktudløb, medmindre ordregiver vælger at bringe kontrakten til ophør
efter de første 4 års drift, jf. Kontrakt om ambulancetjeneste mv. afsnit 5.1.1. Opsigelse
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5.2 Akutbilstjeneste(delaftale 4)
Kontrakten om akutbilstjeneste træder i kraft ved underskrift, hvor implementeringsperioden
starter. Driftsperioden for mindst fire akutbilsberedskaber forventes at starte den 1. februar 2016.
Driftsperioden er 4 år, medmindre ordregiver vælger at forlænge kontrakten med op til 24
måneder, jf. Kontrakt om ambulancetjeneste mv. afsnit 5.2.1 Forlængelse

6. Forbehold
6.1 Tilbudsgivers eventuelle forbehold
Ordregiver anbefaler, at tilbudsgiverne sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet i forbindelse
med udarbejdelsen af tilbud.
Tilbudsgiverne opfordres desuden til så vidt muligt at undlade at tage forbehold over for
udbudsmaterialet og i stedet søge eventuelle usikkerheder afklaret gennem spørgsmål til
ordregiver, jf. afsnit 4.1 Spørgsmål.
Eventuelle forbehold skal specificeres klart og tydeligt i tilbudsbrevet med reference til dokument
og afsnit, forbeholdet vedrører.
Eventuelle forbehold skal ligeledes begrundes.
Tilbudsgivernes undladelse af at specificere et forhold er ikke ensbetydende med, at ingen af
udsagnene i tilbudsgivernes tilbud vil blive kvalificeret som et forbehold, idet afgørelsen heraf
beror på udsagnenes indhold.
Indeholder tilbuddet forbehold over for mindstekrav og/eller forbehold over for grundlæggende
elementer medfører dette, at ordregiver er både forpligtet og berettiget til at forkaste tilbuddet.
Dette gælder ligeledes forbehold, der ikke kan prissættes af ordregiver på et sikkert og objektivt
grundlag. Det forhold, at et forbehold kan prissættes på et sikkert og objektivt grundlag, er ikke
ensbetydende med, at forbeholdet ikke er grundlæggende, eller at ordregiver ikke er berettiget til at
kassere tilbuddet.
Ordregiver fraråder endelig tilbudsgiverne at vedlægge eller henvise til tilbudsgiverens almindelige
salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser kan indeholde
bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i
udbudsmaterialet, således at ordregiver er forpligtet til at afvise det pågældende tilbud.

6.2 Annullation
Indtil endelig kontrakt er indgået, kan ordregiver annullere udbuddet uden kontrakttildeling og
hjemtage opgaven, såfremt ordregiver finder, at dette er sagligt begrundet, herunder bl.a. fordi
ordregivers kontrolbud viser sig at være det økonomisk mest fordelagtige.
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7. Kontrakt
Vedlagte kontrakt, inklusive bilag, udgør vilkårene for opgavens udførelse. Udkastet suppleres ved
kontraktindgåelse med relevante oplysninger og bilag fra tilbudsgivers tilbud. Det fremgår af
kontraktudkastet, hvor kontrakten suppleres. Tilbudsgiver opfordres til at gennemgå
kontraktudkastet nøje og stille spørgsmål til eventuelle uklarheder, jf. afsnit 4.1 Spørgsmål.

8. Pris
8.1 Prisoplysninger
De tilbudte priser skal afgives i prisbilaget i Kontraktbilag 3a Prisbilag og priserne skal angives i
overensstemmelse med vejledningen i Kontraktbilag 3 Vederlag/pris.
Alle priser skal være i DKK.

8.2 Sikkerhedsstillelse
Den vindende tilbudsgiver skal senest 8 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen stille sikkerhed på 15
% af summen af 1. års grundbetaling for de delaftaler, der indgås kontrakt om, jf. Kontraktens
afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse og Kontraktbilag 3 Vederlag/pris afsnit 1.1 Grundbetaling (delaftale
1-3) og afsnit 2.1 Grundbetaling (delaftale 4).
For delaftale 4 gælder således, at tilbudsgiver skal stille sikkerhed på 15 % af summen af 1. års
grundbetaling for 4 akutbilsberedskaber. Indkøber ordregiver i kontraktperioden yderligere 1 eller
2 akutbilsberedskaber skal sikkerhedsstillelsen forhøjes tilsvarende.
De nærmere krav til sikkerhedsstillelsen fremgår af kontraktens afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse.
Sikkerhedsstillelsen skal afgives ved udfyldelse af Tilbudsbilag 4 Sikkerhedsstillelse. Såfremt
Tilbudsbilag 4 Sikkerhedsstillelse ikke benyttes, skal ordlyden af sikkerhedsstillelsen være
enslydende med Tilbudsbilag 4.
Tilbudsgiverne skal i forbindelse med afgivelsen af tilbud indlevere dokumentation for, at den
krævede sikkerhed kan stilles fra et anerkendt pengeinstitut, jf. Kontraktens afsnit 27.4
Sikkerhedsstillelse. Det er således ikke et krav, at der på tidspunktet for tilbudsafgivelsen,
foreligger egentlig bankgaranti eller lignende, men der skal fremlægges dokumentation for, at
sådan sikkerhed kan stilles senest 8 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen i fuld overensstemmelse
med Tilbudsbilag 5 Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse.
Denne dokumentation skal afgives ved udfyldelse og underskrivelse af Tilbudsbilag 5 Erklæring
vedr. sikkerhedsstillelse, som skal vedlægges tilbuddet i underskrevet form, jf. afsnit 3.2 Tilbuddets
udformning.
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9. Betingelser for deltagelse (krav til tilbudsgivers
egnethed)
Til brug for ordregivers bedømmelse af tilbudsgivernes egnethed skal tilbudsgiverne fremsende
den i afsnit 9.1-9.3 anførte dokumentation.
Hvis tilbud afgives på vegne af et konsortium, joint venture eller lignende sammenslutning af
virksomheder, skal der udpeges – og tilbuddet skal indeholde oplysning om – en repræsentant, der
er bemyndiget til at tegne sammenslutningen på alle deltagernes vegne. Tilbuddet skal desuden
vedlægges erklæring om, at samtlige deltagere i sammenslutningen mv. hæfter personligt, direkte
og solidarisk for tilbuddet.
Hvis et konsortium, joint venture eller lignende sammenslutning af virksomheder tildeles
kontrakten, skal samtlige deltagere i sammenslutningen mv. hæfte personligt, direkte og solidarisk
for kontraktens opfyldelse.
Hvis tilbud afgives på vegne af et konsortium, joint venture eller lignende sammenslutning af
virksomheder mv., skal den i afsnit 9.1-9.3 anførte dokumentation indleveres for samtlige
deltagere i sammenslutningen mv. Deltagerne i sammenslutningen mv. er dog berettiget til at
basere sig på hinandens kapacitet ved opfyldelsen af de mindstekrav til økonomisk og teknisk
kapacitet, der er anført i afsnit 9.2 Økonomisk og finansiel kapacitet og 9.3 Teknisk kapacitet.
Tilbudsgiverne er også generelt, herunder uanset tilbudsgivernes retlige form, berettiget til at
basere sig på andre virksomheders kapacitet (f.eks. eventuelle underleverandørers kapacitet) ved
opfyldelsen af mindstekravene til økonomisk og teknisk kapacitet i afsnit 9.2 Økonomisk og
finansiel kapacitet og 9.3 Teknisk kapacitet.
Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet ved opfyldelsen af kravene til
økonomisk og teknisk kapacitet i afsnit 9.2 Økonomisk og finansiel kapacitet og 9.3 Teknisk
kapacitet, skal tilbuddet vedlægges dokumentation i form af rådighedserklæring eller lignende fra
den virksomhed, hvorpå tilbudsgiveren baserer sin egnethed, hvorved den pågældende virksomhed
forpligter sig til at stille sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren i forbindelse med
opfyldelsen af kontrakten. I dette tilfælde skal der desuden fremlægges den i afsnit 9.1-9.3 nævnte
dokumentation for den virksomhed, hvorpå tilbudsgiveren baserer sin egnethed.
Ordregiver forbeholder sig ret til at berigtige eventuelle fejl og mangler i det materiale, som
tilbudsgiverne indsender som dokumentation for opfyldelse af egnethedskravene i afsnit 9.1-9.3,
inden for rammerne af Implementeringsbekendtgørelsens § 12 i BEK nr. 712 af 15/06/2011
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter,
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (med senere
ændringer).

9.1 Personlige forhold
Til brug for ordregivers vurdering af tilbudsgivernes personlige forhold, skal tilbudsgiverne
indlevere følgende dokumenter i forbindelse med afgivelsen af tilbud:
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Beskrivelse af virksomhedsprofil og organisationsstruktur, herunder virksomhedens
selskabsform og ejerskab



Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af nogle af
udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og 2, i direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet).
Tro og love-erklæringen skal afgives ved udfyldelse og underskrivelse af Tilbudsbilag 1.



Tro og love-erklæring om forhold på arbejdspladsen, jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet). Tro og loveerklæringen skal afgives ved udfyldelse og underskrivelse af Tilbudsbilag 2.



Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det
offentlige på mere end DKK 100.000. Tro og love-erklæringen skal afgives ved udfyldelse og
underskrivelse af Tilbudsbilag 3.



Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten, tilbudsgiveren har til hensigt at overlade til
underleverandører.

Ordregiver forbeholder sig ret til at forlange, at den vindende tilbudsgiver senest 14 arbejdsdage
efter anmodning herom fremlægger Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller anden lignende
dokumentation udstedt af relevante myndigheder, der maksimalt er tre måneder gammel, og som
dokumenterer, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel
45, stk. 2, litra a, b, c, e og f, i direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet).

9.2 Økonomisk og finansiel kapacitet
Tilbudsgiverne skal gennem indlevering af nedennævnte dokumentation sandsynliggøre over for
ordregiver, at tilbudsgiverne har den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre
opgaven.
I det omfang tilbudsgiverne baserer deres økonomiske og finansielle kapacitet på andre juridiske
enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal den anførte dokumentation også indleveres for
disse enheders vedkommende, ligesom tilbuddet skal vedlægges rådighedserklæring eller lignende,
jf. afsnit 9. Betingelser for deltagelse (krav til tilbudsgivers egnethed).
Tilbuddet skal således vedlægges:


Soliditetserklæring, der skal være udstedt af virksomhedens bank, revisor eller
tegningsberettigede ledelse og, som maksimalt må være fire måneder gammel.



Seneste (om muligt) tre års reviderede og godkendte regnskaber.



Samlet omsætningsangivelse og hvis muligt omsætningen inden for det aktivitetsområde,
som tilbuddet vedrører, om muligt inden for de seneste tre år.



En erklæring udfærdiget som Tilbudsbilag 5 Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse fra bank,
pengeinstitut eller forsikringsselskab om, at den i Kontrakten afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse
krævede sikkerhed, kan stilles.
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Hvis tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end tre år, skal der alene fremlægges regnskaber for de
år, tilbudsgiveren har eksisteret.

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel
kapacitet:


Tilbudsgivers soliditetsgrad er på minimum 10 % i det seneste regnskabsår.



Tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på mindst 30 mio. kr. i de seneste tre regnskabsår.

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder mv., jf. ovenfor, beregnes
omsætningen som summen af de deltagende virksomheders samlede omsætning i de tre seneste
regnskabsår.
Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes
omsætningen som summen af henholdsvis tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede
omsætning i de tre seneste regnskabsår.
Hvis tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end tre år skal ovennævnte mindstekrav alene opfyldes
for de år, hvori tilbudsgiveren har eksisteret.

9.3 Teknisk kapacitet
Tilbudsgiverne skal gennem indlevering af nedennævnte dokumentation sandsynliggøre over for
ordregiver, at tilbudsgiverne har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven.
I det omfang tilbudsgiverne baserer deres tekniske kapacitet på andre juridiske enheders tekniske
kapacitet, skal den anførte dokumentation også indleveres for disse enheders vedkommende,
ligesom tilbuddet skal vedlægges rådighedserklæring eller lignende, jf. afsnit 9.1 Personlige
forhold.

Tilbuddet skal således vedlægges:


Referenceliste med oplysning om de betydeligste opgaver af samme eller tilsvarende
karakter som den udbudte, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de seneste tre år med
angivelse af kontraktsum, kontraktperiode og kontraktpart.

Hvis tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end tre år skal den nævnte referenceliste omfatte de
antal år, tilbudsgiveren har eksisteret.
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Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk kapacitet:


Tilbudsgiver har inden for de seneste tre år haft mindst én kontrakt om udførelse af
ambulancekørsel eller anden lignende præhospital virksomhed med en samlet
nettoomsætning på minimum 10 mio. kr. samlet set inden for de seneste tre år.

10. Tildelingskriterium og underkriterier
(tilbudsvurdering)
10.1 Tildelingskriterium
Kontrakten tildeles på grundlag af tildelingskriteriet:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderes særskilt for hver delaftale og
på grundlag af nedenstående underkriterier:
Underkriterier

Vægt

Pris
Kvalitet
Leveringssikkerhed

55 %
35 %
10 %

Ovennævnte tre underkriterier præciseres nedenfor under afsnit 10.1.1-10.1.3.

10.1.1 Pris
Til brug for ordregivers vurdering af underkriteriet ”pris” skal tilbudsgiverne udfylde Kontraktbilag
3a Prisbilag. Tilbudsgivernes prissætning af de delaftaler, der afgives tilbud på, skal ske i henhold
til Kontraktbilag 3 Vederlag/pris.Underkriteriet ”pris” vurderes på baggrund af tilbudsgivers
prisangivelser i Kontraktbilag 3a Prisbilag.
Ved vurderingen af underkriteriet ”pris” (55 %) tager ordregiver udgangspunkt i summen af den
årlige pris for grundbetaling i driftsår 1-4 og den årlige pris for grundbetaling i driftsår 5-8, jf.
beregningen heraf i Kontraktbilag 3 Vederlag/pris.
Med henvisning til BEK nr. 54 af 23/01/2013 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for
kommuner og regioner, med senere ændringer hertil, vil der ske følgende korrektion af de
indkomne tilbud:



Tilbudte priser fra offentlige virksomheder vil ved tilbudsvurderingen blive reduceret med
positivlistens refusionssats på 4,2 % (lønsumsafgift).
Tilbudte priser fra private tilbudsgivere vil ved tilbudsvurderingen blive reduceret med
positivlistens refusionssats på 7,8 % (moms og lønsumsafgift).
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10.1.2 Kvalitet
Til brug for ordregivers vurdering af underkriteriet ”kvalitet” skal tilbudsgiverne udarbejde
løsningsbeskrivelser for hver af de delaftaler, der afgives tilbud på i overensstemmelse med de
krav, der er anført i Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
For så vidt angår delaftale 1-3 vurderes underkriteriet ”kvalitet” på baggrund af tilbudsgivers
løsningsbeskrivelse/besvarelser af spørgsmålene 1-13 i afsnit 1.1 Underkriteriet kvalitet (35 %) i
Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
Ordregiver lægger vægt på følgende delkriterier ved bedømmelsen af kvaliteten af den tilbudte
løsning. Delkriterierne er anført i prioriteret rækkefølge:
Spørgsmål 1 – Supervision
Spørgsmål 2 – Håndtering af større hændelser og katastrofer
Spørgsmål 3 – Tilbudsgiverens læge
Spørgsmål 4 – Akkreditering i henhold til DDKM
Spørgsmål 5 – Kvalitetssikring
Spørgsmål 6 – Lægemiddelhåndtering
Spørgsmål 7 – Retningslinjer og vejledninger
Spørgsmål 8 – Tilbudsgivers administration
Spørgsmål 9 – Elever og uddannelse af personale
Spørgsmål 10 – Håndtering af utilsigtede hændelser
Spørgsmål 11 – Hygiejne
Spørgsmål 12 – Kompetenceudvikling
Spørgsmål 13 – Ensartet kvalitet

For så vidt angår delaftale 4 vurderes underkriteriet ”kvalitet” på baggrund af tilbudsgivers
løsningsbeskrivelse/besvarelser af spørgsmålene 1-12 i afsnit 2.1 Underkriteriet kvalitet(35 %) i
Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
Ordregiver lægger vægt på følgende delkriterier ved bedømmelsen af kvaliteten af den tilbudte
løsning. Delkriterierne er anført i prioriteret rækkefølge:
Spørgsmål 1 – Supervision
Spørgsmål 2 – Håndtering af større hændelser og katastrofer
Spørgsmål 3 – Tilbudsgiverens læge
Spørgsmål 4 – Akkreditering i henhold til DDKM
Spørgsmål 5 – Kvalitetssikring
Spørgsmål 6 – Lægemiddelhåndtering
Spørgsmål 7 – Retningslinjer og vejledninger
Spørgsmål 8 – Tilbudsgivers administration
Spørgsmål 9 – Håndtering af utilsigtede hændelser
Spørgsmål 10 – Hygiejne
Spørgsmål 11 – Kompetenceudvikling
Spørgsmål 12 – Ensartet kvalitet
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10.1.3 Leveringssikkerhed
Til brug for ordregivers vurdering af underkriteriet ”leveringssikkerhed” skal tilbudsgiverne
udarbejde løsningsbeskrivelser for hver af de delaftaler, der afgives tilbud på i overensstemmelse
med de krav, der er anført i Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
For så vidt angår delaftale 1-3 vurderes underkriteriet ”leveringssikkerhed” på baggrund af
tilbudsgivers løsningsbeskrivelse/besvarelser af spørgsmålene 14-20 i afsnit 1.2 Underkriteriet
leveringssikkerhed (10 %) i Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
Ordregiver lægger vægt på følgende delkriterier ved bedømmelsen
”leveringssikkerhed”. Delkriterierne er anført i prioriteret rækkefølge:

af

underkriteriet

Spørgsmål 14 – Dimensionering af beredskab
Spørgsmål 15 – Implementeringsplan
Spørgsmål 16 – Løn- og ansættelsesvilkår
Spørgsmål 17 – Transport af tunge patienter
Spørgsmål 18 – Vagtplanlægning
Spørgsmål 19 – Køretøjer
Spørgsmål 20 – Medicoteknisk udstyr

For så vidt angår delaftale 4 vurderes underkriteriet ”leveringssikkerhed” på baggrund af
tilbudsgivers løsningsbeskrivelse/besvarelser af spørgsmålene 13-17 i afsnit 2.2 Underkriteriet
leveringssikkerhed (10 %) i Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser.
Ordregiver lægger vægt på følgende delkriterier ved bedømmelsen
”leveringssikkerhed”. Delkriterierne er anført i prioriteret rækkefølge:

af

underkriteriet

Spørgsmål 13 – Beredskab
Spørgsmål 14 – Implementeringsplan
Spørgsmål 15 – Løn- og ansættelsesvilkår
Spørgsmål 16 – Køretøjer
Spørgsmål 17 – Medicoteknisk udstyr

11. Orientering om resultatet af udbudsforretningen
Hurtigst muligt efter afslutningen af tilbudsevalueringen giver ordregiver tilbudsgiverne skriftlig
meddelelse om, hvilken tilbudsgiver ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, herunder
med angivelse af det vindende tilbuds egenskaber og relative fordele samt standstill-periodens
udløb.
Denne meddelelse sendes til den af tilbudsgiverne angivne e-mail-adresse. Bemærk, at
meddelelsen kun sendes elektronisk.
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Ordregivers meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiveren har afgivet det
økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte fra ordregiver om at indgå kontrakt med
tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er
underskrevet ubetinget af både ordregiver og den vindende tilbudsgiver.
Kontrakt forventes indgået med den vindende tilbudsgiver umiddelbart efter udløbet af standstillperioden.

12. Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedsoverdragelsesloven, LBK nr. 710 af 20/08/2002 Bekendtgørelse af lov om
lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse forventes ikke at finde anvendelse, da
der ikke i forbindelse med nærværende udbud forudsættes overdraget materiel eller personel til
den tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten. Under alle omstændigheder vil en eventuel
virksomhedsoverdragelse være ordregiver uvedkommende.
Ordregiver vil dog henlede tilbudsgivernes opmærksomhed på, at virksomhedsoverdragelseslovens
bestemmelser om medarbejderbeskyttelse muligvis vil kunne påberåbes af de medarbejdere, som
den vindende tilbudsgiver beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse med den
konsekvens, at den vindende tilbudsgiver indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der består på
tidspunktet for driftsstart i henhold til kollektiv overenskomst og/eller aftale.
Den vindende tilbudsgiver er i forbindelse med ordregivers genudbud af nærværende kontrakt ved
kontraktafslutning forpligtet til – efter anmodning – at meddele ordregiver alle nødvendige
oplysninger til brug for ordregivers og fremtidige leverandørers vurdering af rækkevidden af de
forpligtelser der følger af virksomhedsoverdragelsesloven.
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Tilbudsbilag 1: Tro og love-erklæring vedrørende
udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2
Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og 2 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.
Undertegnede [INDSÆT VIRKSOMHEDENS NAVN] erklærer hermed, at virksomheden ikke er
omfattet af nogle af udelukkelsesgrundene i artikel 45 stk. 1 og 2 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet).
[INDSÆT VIRKSOMHEDENS NAVN] erklærer herved i henhold til udbudsdirektivets artikel 45,
stk. 1, litra a-d, at virksomheden ikke er:
a)dømt for deltagelse i kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA,
b) dømt for bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets
fælles aktion 98/742/RIA,
c) dømt for svig som omhandlet i artikel 1 i konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser,
d) dømt for hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.

[INDSÆT VIRKSOMHEDENS NAVN] erklærer herved i henhold til udbudsdirektivets artikel 45,
stk. 2, litra a-g, at virksomheden ikke er:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed
eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning,
begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidati8on, skifte eller tvangsakkord uden
for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning,
ved retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den
pågældendes faglige hæderlighed,
i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder beviseligt
har konstateret,
ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til
retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land,
ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det
land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land,
svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelse af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne
afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.

, den

2014

__________________________________________Underskrift
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Tilbudsbilag 2: Tro og love-erklæring vedrørende forhold
på arbejdspladsen
Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om
arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres.
I henhold til udbudsdirektivets artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en
udbudsprocedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de
forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse af arbejdspladsen og om
arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.
Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på
arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt.

Dato

Firmanavn
Tilbudsgiver

Underskrift

Evt. stempel
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Tilbudsbilag 3: Tro og love-erklæring om gæld til det
offentlige
Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring:
Virksomhedens navn:
Adresse:
CVR.nr:
TRO OG LOVE ERKLÆRING
Ifølge Lov nr. 1093 af 21.december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige
ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love
om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag
til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
Oplysning om gæld til det offentlige (sæt kryds)
1

Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

2

Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under 50.000 kr.

3

Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld er på 50.000 kr. eller
derover
Efterstående punkt 4 og 5 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3

4

Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af gælden
Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af gælden
Inddrivningsmyndighedens navn:
Inddrivningsmyndighedens adresse:
Gade/Vej:
Postnr.:

By:

Dato for sikkerhedsstillelse (dd/mm/åååå):
5

Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld,
og denne ordning er overholdt
Inddrivningsmyndighedens navn:
Inddrivningsmyndighedens adresse:
Gade/Vej:
Postnr.:

By:

Dato for ordningens etablering (dd/mm/åååå):
Ovennævnte oplysninger er afgivet i medfør af § 1 i Lov nr. 1093 af 21. december 1994 som ændret ved
Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige
udbudsforretninger.
Jeg giver samtidig samtykke til, at ordregiveren kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til
kommunale skattemyndigheder og Told og Skat inden for et år fra dato.
, den

2014

__________________________________________Underskrift
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Tilbudsbilag 4: Sikkerhedstillelse
På foranledning af [leverandøren] stiller [pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab] over for
Region Sjælland en anfordringsgaranti på 15 % af summen af 1. års grundbetaling for de(n)
delaftale(r), der indgås kontrakt om jf. Kontrakt om ambulancetjeneste mv. afsnit 27.4 Sikkerhed
som sikkerhed for [leverandørens] opfyldelse af alle forpligtelser, herunder krav om tilbagebetaling
af kontraktsum for endnu ikke erlagte ydelser i henhold til kontrakt af [dato] mellem
[leverandøren] og Region Sjælland om ambulancetjeneste mv. i Region Sjælland med eventuelle
senere ændringer og tilføjelser.
For delaftale 4 gælder således at der skal stille sikkerhed på 15 % af summen af 1. års grundbetaling
for 4 akutbilsberedskaber. Indkøber ordregiver i kontraktperioden yderligere 1 eller 2
akutbilsberedskaber skal sikkerhedsstillelsen forhøjes tilsvarende.
Sikkerheden stilles som en garanti på anfordringsvilkår, hvor garanten skal stille sikkerheden til
ordregivers disposition på ordregivers anfordring. Ordregivers anfordring skal indeholde oplysning
om arten og omfanget af de(t) krav, som sikkerheden skal dække, samt om beløbets størrelse.
Krav i medfør af garantien udbetales på ordregivers anfordring uden rettergang når garantistiller
modtager ordregivers skriftlige anmodning, om udbetaling. Krav i medfør af garantien skal
udbetales til ordregiver senest 10 dage efter ordregivers opfordring hertil.
Denne sikkerhedsstillelse løber, indtil den frigives af Region Sjælland. Frigivelse sker efter
[leverandørens] anmodning, der tidligst kan fremsættes 3 måneder efter driftsperiodens afslutning
i henhold til ovennævnte kontrakt.
Sikkerheden bortfalder tidligst, når ordregivers eventuelle krav mod leverandøren efter
kontraktophør er endelig opgjort og honoreret. Ordregiver er forpligtet til at tage stilling til og
opgøre et evt. krav uden ugrundet ophold efter kontraktens ophør. Bortfald af sikkerheden kræver
skriftlig accept fra ordregiver.
Tvister med relation til nærværende sikkerhedsstillelse, herunder indsigelser fra [leverandøren]
eller [pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab] om tilbagesøgning, afgøres efter dansk ret ved
voldgift efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens
anlæg.

, den

2014

__________________________________________Underskrift
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Tilbudsbilag 5: Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse
ERKLÆRING

Undertegnede [pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab] erklærer hermed uigenkaldeligt over for
Region Sjælland, at vi forpligter os til at udstede en anfordringsgaranti til fordel for Region
Sjælland på de vilkår, der fremgår af Tilbudsbilag 5 Sikkerhedsstillelse som i øvrigt er formuleret i
overensstemmelse med afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse i Kontrakt om Ambulancetjeneste mv.,
Region Sjælland 2014.

Ovennævnte sikkerhed skal stilles senest 8 hverdage efter, at der er indgået kontrakt mellem
Region Sjælland og [leverandøren] vedrørende Kontrakt om Ambulancetjeneste mv., Region
Sjælland 2014.

Nærværende erklæring er alene betinget af, at [leverandøren] tildeles ovennævnte kontrakt, det vil
sige kontrakt på delområde [titel], senest den [dato]. Hvis denne betingelse ikke opfyldes,
bortfalder denne erklæring.

Nærværende erklæring er underlagt dansk ret. Tvister med relation til erklæringen, herunder
tvister vedrørende erklæringens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift efter de af
Voldgiftinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

, den

2014

______________________________________
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Tilbudsbilag 6: Kontrolbuddets dimensionering af
ambulanceberedskaberne

Hvalsø

Køge
Køge

Køge
Borup

Øst

Køge

Greve

Beredskaber delområde Øst
Delområde ↓
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord

Responstidsområde ↓
Holbæk
Holbæk
Holbæk
Holbæk
Holbæk

Placering ↓
Holbæk
Snertinge
Ruds Vedby
Kalundborg
Asnæs

Nord

Holbæk

Nykøbing S

Nord
Nord
Nord
Nord
Nord

Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse
Slagelse

Slagelse
Korsør
Skælskør
Sorø
Ringsted

Nord

Slagelse

Haslev

Beredskaber delområde Nord

Aftenvagt 11:30-00:00
(driftsdage i året = 365)

Roskilde

Øst
Øst

Dagvagt 08:30-20:00
(driftsdage i året = 365)

Øst

1

Dagvagt 7-19 (driftsdage i året
= 365)

Placering ↓
Roskilde
Jyllinge
Kirke Hyllinge

Aftenvagt 10-22 (driftsdage i
året = 365)

Responstidsområde ↓
Roskilde
Roskilde
Roskilde

Hverdag 7-19 (driftsdage i året
= 253)

Delområde ↓
Øst
Øst
Øst

Døgn effektiv (anvendes ved
mere end 11 rapporttimer pr.
døgn)
Døgnvagt (anvendes ved
mindre end 11 rapporttimer pr.
døgn)

Som vejledning for tilbudsgiverne fremgår af nedenstående tabeller den dimensionering, der
forventes at blive lagt til grund ved udarbejdelsen af kontrolbuddet. Den angivne dimensionering
er ikke bindende for tilbudsgivers beregning af sit tilbud og fritager ikke denne for til enhver tid at
dimensionere sine beredskaber således, at de krævede responstider overholdes.

1
1

Sum↓
4
1
1

1

2
1

4
1

1

2

3

5

7

2

1

1
1

2

1

1
1
1
1
1

1

1

1

15

Sum↓
1
5
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
2

1
1

1

2

1
2

13

4
1
1
1
4
1

3

1

1

2
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Delområde ↓
Syd
Syd
Syd
Syd
Syd
Syd

Responstidsområde ↓
Næstved
Næstved
Næstved
Næstved
Næstved
Næstved

Placering ↓
Næstved Nord
Næstved Syd
St. Heddinge
Fakse
Præstø
Vordingborg

Syd

Næstved

Stege

Syd
Syd
Syd
Syd
Syd

Nykøbing F.
Nykøbing F.
Nykøbing F.
Nykøbing F.
Nykøbing F.

Nykøbing F.
Nr Alslev
Sakskøbing
Maribo
Rødby

Syd

Nykøbing F.

Nakskov

2

1

1
1

1

1

Sum↓
7
1
1
1
1
1
3

1

1
1
1

1
1

1
1

Beredskaber delområde Syd

3

1

2
1
1
1
1

2

1

1

1

2

1

13

8

Beredskabstype↓
Døgn effektiv (anvendes ved mere end 11 rapporttimer pr døgn)
Døgnvagt (anvendes ved mindre end 11 rapporttimer pr døgn)
Hverdag 7-19 (driftsdage i året = 253)
Aftenvagt 10-22 (driftsdage i året = 365)
Dagvagt 7-19 (driftsdage i året = 365)
Dagvagt 08:30-20:00 (driftsdage i året = 365)

1

3
3

1

Øst

1

2

31

2
5
7

Nord
2
13
3

1

1
1

3
1
1

4
3
1

2

2

4

22

31

68

Aftenvagt 11:30-00:00 (driftsdage i året = 365)
Total antal beredskaber

7
1
1
3
1

15

Syd Sum↓
3
7
13
31
8
18
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Tilbudsbilag 7: Aktivitetsprofiler og historiske data for
delområderne Øst, Nord og Syd
Til brug for tilbudsgivernes vurdering af dimensioneringsbehovet for ambulancetjenesten har
ordregiver beregnet en række belastningsprofiler. Profilerne, der er udtryk for den gennemsnitlige
belastning af beredskaberne på årsbasis, ugebasis og på døgnbasis i delområde 1, er baseret på
tilgængelige historiske data fra 2011 og 2012. Der kan derfor ikke forventes fuld overensstemmelse
mellem de viste data og den faktiske driftssituation i beredskabsområdet i 2014 og det kommende
år.
Til brug ved tilbudsgivers beregning af dimensioneringsbehov kan rådata vedr. kørsler i 2013 og de
første fem måneder af 2014 rekvireres i elektronisk Exell-format ved henvendelse til ordregivers
kontaktperson.

1. Delområde Øst
1.1 Årsprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende årsprofil (januar til december):
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Kategori B
For kategori B er beregnet følgende årsprofil (januar til december):

Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende årsprofil (januar til december):
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1.2 Ugeprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):

Kategori B
For kategori B er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):
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Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):

1.3 Døgnprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):

30

Kategori B
For kategori B er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):

Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):
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1.4 Historiske data – januar – juni
Data for 2012

Data for 2013
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Data for 2014

Historiske data fordelt på postnummer
Data for 2012

Data for 2013

33

34

Data for 2014

Delområde Nord
Årsprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende årsprofil (januar til december):
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Kategori B
For kategori B er beregnet følgende årsprofil (januar til december):

Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende årsprofil (januar til december):
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Ugeprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):

Kategori B
For kategori B er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):
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Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):

Døgnprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):
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Kategori B
For kategori B er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):

Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):
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1.4 Historiske data – januar – juni
Data for 2012

Data for 2013
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Data for 2014
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Historiske data fordelt på postnummer
Data for 2012

42

Data for 2013
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Data for 2014
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Delområde Syd
Årsprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende årsprofil (januar til december):

Kategori B
For kategori B er beregnet følgende årsprofil (januar til december):
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Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende årsprofil (januar til december):

Ugeprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):
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Kategori B
For kategori B er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):

Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende ugeprofil (mandag kl. 0 til søndag kl. 24):
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Døgnprofil
Kategori A
For kategori A er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):

Kategori B
For kategori B er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):
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Kategori C/D
For kategori C/D er beregnet følgende døgnprofil (kl. 06 – 05):

1.4 Historiske data – januar – juni
Data for 2012
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Data for 2013

Data for 2014
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Historiske data fordelt på postnummer
Data for 2012
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Data for 2013

52

Data for 2014
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Tilbudsbilag 8: Spørgsmål og svar
Nr. Angivelse af hvilket
dokument og afsnit i
udbudsmaterialet, som
spørgsmålet vedrører

Spørgsmål

Svar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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