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Udbudsbetingelser  
 

Udbuddet og udbuddets omfang  

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Midtjyllands (også benævnt 

"Ordregiver") indkøb af tyngdedyner til psykiatrien. Tyngdedynerne 

skal i første omgang blot på prøve i psykiatrien, hvorfor der til en start 

alene skal indkøbes en begrænset mængde. Det er derfor Region 

Midtjyllands forventning, at kontrakten vil være under tærskelværdien 

for EU-udbud, hvorfor alene udbudslovens afsnit IV iagttages.  

 

Kontraktbilag 1 – Techpack og kontraktbilag 2 – kravspecifikation 

indeholder en uddybende beskrivelse af produktet.  

 

Region Midtjylland estimerer at indkøbe 900 tyngdedyner fordelt på 

fire vægtklasser (4, 6, 8 og 10 kg. eller 5, 7, 9 og 11 kg.) Den 

maksimale mængde, der kan indkøbes på rammeaftalen er 1200 

tyngdedyner.  

 

Tidsplan  

 Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:  

 

Afgivelse af tilbud  

Tilbud skal afgives på dansk, engelsk, svensk eller norsk.  

Dato: 18. juli 2022  

Sagsnr.: 1-23-4-72-6-22 

 

  

 

Side 1 

18. juli 2022 Annoncering på udbud.dk  

12. september 2022 kl. 12.00 Tilbudsfrist og aflevering af vareprøver  

Uge 37-42 2022 Vasketest  

Uge 43/44 2022 Evaluering, underretning og indgåelse af kontrakt 

15. november 2022 Forventet kontraktstart (start på 

implementeringsperiode)  

01. december 2022 (1/2 måned efter 

implementeringsperiodens start) 

Start på driftsperiode  

12. marts 2023 (ved døgnets udløb) Vedståelsesfrist 

http://www.im.rm.dk/


 

Side 2 

 

Tilbuddet, herunder udfyldt kontraktbilag 2 og 3, skal fremsendes til følgende mailadresse: 

lena.attermann@stab.rm.dk inden tilbudsfristens udløb.  

 

Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen, herunder indlevering af vareprøver, 

som vaskes som led i den kvalitative evaluering, påhviler tilbudsgiver.  

 

Vareprøver  

Tilbudsgiver skal indlevere 3 tyngdedyner i enten vægtklasse 4 kg. eller 5 kg. alt efter hvilken 

vægtklasse tilbudsgiver byder ind med. De af tilbudsgiver indleverede vareprøver skal være i 

overensstemmelse med tilbudsgiverens tilbud. Vareprøverne skal fremsendes til følgende 

adresse: 

 

 MidtVask 

 Aarhus Universitetshospital  

 Peter Sabroes gade 47 

 8000 Aarhus C  

 

Vareprøver skal være MidtVask i hænde senest på den i tidsplanen angivne frist for aflevering 

af vareprøver.  

 

Vareprøver bedes afleveres i tæt og fugtresistens emballage, og emballagen indeholdende 

vareprøver mærkes tydeligt med tilbudsgiverens navn. 

 

Prisoplysninger  

Priser på de i kontraktbilag 3 anførte produkter skal opgives i danske kroner, ekskl. moms, men 

inkl. evt. øvrige afgifter og told.  

 

Kontraktbilag 3 skal i øvrigt udfyldes i overensstemmelse med anvisningerne i bilaget. Det 

betyder bl.a. at alle prisfelter skal udfyldes med en pris for at tilbuddet kan blive taget i 

betragtning. 

 

Kontrakten  

Kontrakt vil blive indgået på baggrund af det til udbudsmaterialet vedlagte "udkast til kontrakt".  

 

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 30. En rammeaftale 

indebærer, at Ordregiver har adgang til, fra gang til gang, efterhånden som et konkret behov 

opstår, at foretage indkøb af ydelser/varer under rammeaftalen.  

 

Kontrakten løber i 2 år fra kontraktstart. Kontrakten kan forlænges af Region Midtjylland 2 

gange, hver gang med op til 12 måneder.  

 

Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af denne annoncering, agtes indgået med én 

leverandør. Region Midtjylland agter således at indgå aftale med den tilbudsgiver, der afgiver 

det bedste tilbud i henhold til tildelingskriteriet, jf. nærmere nedenfor.  

 

mailto:lena.attermann@stab.rm.dk


 

Side 3 

Tildelingskriterium  

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af 

tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" på baggrund af følgende underkriterier 

og vægtninger:  

 

 

 

Økonomi  

Region Midtjylland ønsker ved underkriteriet "økonomi" at tage udgangspunkt i "cost per use". 

Dette gøres ved, at de af tilbudsgiver tilbudte priser i kontraktbilag 3 divideres med det antal 

gange tyngdedynen kan vaskes i dens levetid. Der vil højst blive divideret med 100 vaske, idet 

Region Midtjylland vurderer, at det ikke vil være relevant at have en tyngdedyne med en længere 

levetid end dette.  

 

Tilbudsgiverens økonomiske evalueringssum for hver vægtklasse fremkommer som følger: Antal 

vaske pr. år * cost pr. use, hvor "antal vaske pr. år" er udtryk for det faktiske antal gange 

tyngdedynerne i de forskellige vægtklasser bliver vasket årligt.  

 

Eksempel:  

 

Vægtklasse Tilbudsgive

rs pris 

Antal 

vaske 

Cost per use  Antal vaske pr. år  Evalueringssum 

4 kg. 900 30 30 957 28.710 

6 kg. 1000 30 33,3 1914 63.736,2 

8 kg. 1100 30 36,7 1914 70.243,8 

10 kg. 1300 30 43,3 957 41.438,1 

Økonomisk evalueringssum  204.128,1 

 

Vasketesten vil blive foretaget ud fra de vaskeanvisninger, der står angivet i kontraktbilag 1 – 

techpack. Dette gælder også selvom de tilbudte tyngdedyner efter tilbudsgivers forskrifter mest 

hensigtsmæssigt vaskes på anden vis.  

 

Det er Midtvask, der vurderer, hvornår tyngdedynen har udtømt sin levetid. Én af de indleverede 

vareprøver vil blive brugt som reference, hvorfor denne tyngdedyne ikke vaskes. Ved de vaskede 

vareprøver vil der bl.a. blive lagt vægt på tyngdedynens visuelle udseende, slitage, 

tyngdedynens kvalitet og funktionalitet, herunder hvorvidt glasperlerne fortsat er jævnt fordelt 

i de quiltede felter efter vask. I vasketesten går man ud fra, at tyngdedynerne har samme levetid 

uanset hvilken vægtklasse, der indleveres.     

 

 

Kvalitet og bæredygtighed   

Evalueringen af de enkelte tilbud i forhold til de kvalitative underkriterier vil ske som anført 

nedenfor ved benyttelse af følgende pointskala:  

 

Underkriterier  Vægtning  

Økonomi 80 % 

Kvalitet  10 % 

Bæredygtighed  10  % 
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Beskrivelse af trin Point  

Bedst mulige opfyldelse af kriteriet  0 

Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet  1 

God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  2 

Over middel opfyldelse af kriteriet  3 

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  4 

Under middel i opfyldelse af kriteriet  5 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet  6 

Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet  7 

Dårlig opfyldelse af kriteriet  8 

 

Der tildeles point for hvert konkurrencekrav i overensstemmelse med ovenstående pointskala. 

De tildelte point indgår for hvert konkurrencekrav med den procentsats, som i 

kravspecifikationen er angivet ud for det pågældende konkurrencekrav. Der beregnes på denne 

baggrund et pointtal for hvert underkriterium. Pointtallet vil således være et beregnet tal med 

decimaler. 

 

Den endelige evaluering vil ske ved brug af en prismodel. Ved anvendelse af en prismodel, vil 

en afvigelse fra bedst mulige opfyldelse af Ordregivers konkurrencekrav blive vurderet som en 

meromkostning, som vil blive tillagt Tilbudsgivers samlede tilbudssum i evalueringen. Der 

tillægges altså en evalueringsteknisk omkostning for hvert point, der opnås på ovenstående 

skala for de kvalitative underkriterier. Størrelsen af denne omkostning bestemmes ud fra et 

omregningsbeløb, som er beskrevet i det nedenstående. Beregningen sker som følger: 

 

 Et omregningsbeløb identificeres ved at tage gennemsnittet af tilbudsgivernes 

økonomiske evalueringssum (dvs. de 204.128,1 kr. i eksemplet ovenfor) og dividere 

gennemsnittet med 8 (det maksimale antal point, som kan tildeles på de kvalitative 

underkriterier). 

 For hvert kvalitativt underkriterium ganges de tildelte point (på skalaen fra 8-0) med 

omregningsbeløbet. 

 Dette beløb indgår herefter i det samlede evalueringsbeløb med den vægtning, som 

fremgår i skemaet ovenfor ud for det pågældende underkriterium. 

 Den økonomiske evalueringssum indgår i det samlede evalueringsbeløb med den 

vægtning, som fremgår i skemaet ovenfor. 

 De vægtede beløb for alle underkriterierne lægges sammen, og tilbuddet, som herefter 

har det samlede laveste evalueringsbeløb, er det vindende tilbud og tildeles en kontrakt. 

 

Kvalitet  

"Kvalitet" vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, 

specifikt angår "kvalitet". I Kontraktbilag 2 har Ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i 

forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i 

Kontraktbilag 2.  

 

Ud over Tilbudsgiverens besvarelse i Kontraktbilag 2, vil "kvalitet" blive vurderet ud fra de 

fremsendte vareprøver.  
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Tilbuddene evalueres for så vidt angår underkriteriet "kvalitet" særskilt i forhold til en absolut 

standard.  

 

Bæredygtighed  

"Bæredygtighed" vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i 

Kontraktbilag 2, specifik angår "bæredygtighed". I Kontraktbilag 2 har Ordregiver angivet, hvad 

der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering.  

 

Tilbuddene evalueres for så vidt angår underkriteriet "bæredygtighed" særskilt i forhold til en 

absolut standard.  

 

Orientering om resultatet af udbudsforretningen  

Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og 

samtidigt meddelelse om, hvilken tilbudsgiver Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med.  

 

Denne meddelelse sendes til tilbudsgiver via den e-mailadresse, som tilbudsgiver afsender sit 

tilbud fra. 

 

Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgivers tilbud er det vindende tilbud, er 

ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses 

således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, 

ligesom Ordregiver ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt.  


