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Udbud.dk
Tip en ven

Få besked, når der er ændringer til dette
udbud

Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595
Lægemidler
Amgros er et interessentskab ejet af de 5 regioner. Amgros foretager lægemiddelindkøb med
henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker.
Nærværende udbud om indkøb af lægemidler fortrinsvis baseret på dansk plasma sker på grundlag
af de rammer, der er givet i blodforsyningsloven (lov nr. 295 af 27.4.2005) og forarbejderne hertil.
Udbuddet omfatter køb af lægemidlerne flydende Humant Albumin (ATC-kode B05AA01) og
Immunglobulin IV (ATC-kode J06BA02), begge fremstillet ud fra plasma, som leverandøren skal
aftage fra de danske blodcentre. Med henblik på at dække et eventuelt behov for lægemidlerne
udover de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma fra de danske blodcentre, giver kontrakten
Amgros ret til at købe lægemidlerne baseret på udenlandsk plasma til samme priser som de
tilsvarende lægemidler fremstillet ud fra plasma fra de danske blodcentre.
De udbudte lægemidler er nærmere specificeret på varelisten, der udgør en del af
udbudsmaterialet. For at sikre høj udnyttelse af plasmaet kan den mindste pakning af
Immunglobulin, jf. varelisten (udbudsnummer 2), baseres på udenlandsk plasma, så ledes at
plasma, der aftages fra de danske blodcentre, ikke bruges til fremstilling heraf. Der henvises til de
nærmere oplysninger i udbudsmaterialet.
Leverandøren skal fra den 1.3.2015 indsamle og afhente plasma hos de danske blodbanker og
transportere det til produktionsstedet i henhold til nærmere foreskrevne retningslinjer.
Leverandøren skal foretage de i udbudsmaterialet anførte test på plasmaet. Leverandøren afholder
de hermed forbundne omkostninger til transport, test m.v.
Leverandøren skal i perioden fra kontraktens start forestå den fornødne forberedelse i relation til
afhentning af plasma, herunder implementering af leverandørens kvalitetssikringssystem.
Leverandøren afholder samtlige de hermed forbundne omkostninger.
Leverandøren skal levere lægemidlerne i henhold til løbende bestillinger. Første levering vil tidligst
kunne finde sted den 1.9.2015.
Leverandøren skal aftage alt plasma, indsamlet af de danske blodbanker, som blodbankerne ikke
selv skal anvende, eller som blodbankerne må tte blive forpligtet til at levere til Statens Serum
Institut eller andre i henhold til regulering, der må tte blive fastsat med hjemmel i
blodforsyningsloven.
Mængden af plasma udgør p.t. ca. 80 tons å rligt.
Leverandøren er forpligtet til at fremstille lægemidler af alt den aftagne plasma og sikre en høj
udnyttelse af plasmaet.
For Humant Albumin udgør minimumlevering 1 920 liter, 100 % Humant Albumin å rligt. Amgros
forventer dog at aftage stort set alt Albumin, som leverandøren kan producere ud af de aftagne
mængder af plasma samt eventuelt yderligere lægemidler baseret på udenlandsk plasma, hvis
behovet for lægemidler overstiger de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma fra de danske
blodcentre.
Minimumlevering udgør 340 kg Immunglobulin IV å rligt. Amgros forventer dog at aftage al
Immunglobulin IV, som leverandøren kan producere ud af de aftagne mængder af plasma samt
eventuelt yderligere lægemidler baseret på udenlandsk plasma, hvis behovet for lægemidler
overstiger de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma fra de danske blodcentre.
Nærmere oplysning om skønnede mængder samt forecast-procedure vedrørende fastlæggelse af
leveringsmængder og mængde af plasma, der kan aftages, fremgå r af udbudsmaterialet.
I å r 2015, hvor levering skal ske fra 1.9.2015, udgør minimumlevering af lægemidlerne en
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forholdsmæssig andel af de ovenfor angivne å rsforbrug.
Lægemidlerne skal senest 1.8.2015 være i besiddelse af gyldig markedsføringstilladelse gældende
for Danmark og skal fra denne dato og til kontraktens ophør fremgå af Sundhedsstyrelsens
fortegnelse medicinpriser.dk.

Luk dokument 1 (31-05-2014)
Titel

Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595

Kort beskrivelse

Lægemidler
Amgros er et interessentskab ejet af de 5 regioner. Amgros foretager
lægemiddelindkøb med henblik på at forsyne interessenternes
sygehusapoteker.
Nærværende udbud om indkøb af lægemidler fortrinsvis baseret på
dansk plasma sker på grundlag af de rammer, der er givet i
blodforsyningsloven (lov nr. 295 af 27.4.2005) og forarbejderne hertil.
Udbuddet omfatter køb af lægemidlerne flydende Humant Albumin
(ATC-kode B05AA01) og Immunglobulin IV (ATC-kode J06BA02),
begge fremstillet ud fra plasma, som leverandøren skal aftage fra de
danske blodcentre. Med henblik på at dække et eventuelt behov for
lægemidlerne udover de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma
fra de danske blodcentre, giver kontrakten Amgros ret til at købe
lægemidlerne baseret på udenlandsk plasma til samme priser som de
tilsvarende lægemidler fremstillet ud fra plasma fra de danske
blodcentre.
De udbudte lægemidler er nærmere specificeret på varelisten, der
udgør en del af udbudsmaterialet. For at sikre høj udnyttelse af
plasmaet kan den mindste pakning af Immunglobulin, jf. varelisten
(udbudsnummer 2), baseres på udenlandsk plasma, så ledes at plasma,
der aftages fra de danske blodcentre, ikke bruges til fremstilling heraf.
Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet.
Leverandøren skal fra den 1.3.2015 indsamle og afhente plasma hos de
danske blodbanker og transportere det til produktionsstedet i henhold
til nærmere foreskrevne retningslinjer. Leverandøren skal foretage de
i udbudsmaterialet anførte test på plasmaet. Leverandøren afholder de
hermed forbundne omkostninger til transport, test m.v.
Leverandøren skal i perioden fra kontraktens start forestå den
fornødne forberedelse i relation til afhentning af plasma, herunder
implementering af leverandørens kvalitetssikringssystem.
Leverandøren afholder samtlige de hermed forbundne omkostninger.
Leverandøren skal levere lægemidlerne i henhold til løbende
bestillinger. Første levering vil tidligst kunne finde sted den 1.9.2015.
Leverandøren skal aftage alt plasma, indsamlet af de danske
blodbanker, som blodbankerne ikke selv skal anvende, eller som
blodbankerne må tte blive forpligtet til at levere til Statens Serum
Institut eller andre i henhold til regulering, der må tte blive fastsat med
hjemmel i blodforsyningsloven.
Mængden af plasma udgør p.t. ca. 80 tons å rligt.
Leverandøren er forpligtet til at fremstille lægemidler af alt den
aftagne plasma og sikre en høj udnyttelse af plasmaet.
For Humant Albumin udgør minimumlevering 1 920 liter, 100 %
Humant Albumin å rligt. Amgros forventer dog at aftage stort set alt
Albumin, som leverandøren kan producere ud af de aftagne mængder
af plasma samt eventuelt yderligere lægemidler baseret på udenlandsk
plasma, hvis behovet for lægemidler overstiger de mængder, der kan
fremstilles ud fra plasma fra de danske blodcentre.
Minimumlevering udgør 340 kg Immunglobulin IV å rligt. Amgros
forventer dog at aftage al Immunglobulin IV, som leverandøren kan
producere ud af de aftagne mængder af plasma samt eventuelt
yderligere lægemidler baseret på udenlandsk plasma, hvis behovet for
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lægemidler overstiger de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma
fra de danske blodcentre.
Nærmere oplysning om skønnede mængder samt forecast-procedure
vedrørende fastlæggelse af leveringsmængder og mængde af plasma,
der kan aftages, fremgå r af udbudsmaterialet.
I å r 2015, hvor levering skal ske fra 1.9.2015, udgør minimumlevering
af lægemidlerne en forholdsmæssig andel af de ovenfor angivne
å rsforbrug.
Lægemidlerne skal senest 1.8.2015 være i besiddelse af gyldig
markedsføringstilladelse gældende for Danmark og skal fra denne
dato og til kontraktens ophør fremgå af Sundhedsstyrelsens
fortegnelse medicinpriser.dk.
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Amgros I/S
DK
Dampfærgevej 22
Trine Maria Roed
2100
København Ø
DANMARK
+45 88713000
udbud@amgros.dk
+45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed:
http://www.amgros.dk/ (http://www.amgros.dk/)
Yderligere oplysninger få s her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter
vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk
indkøbssystem) få s her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
I.4) Kontrakt indgå s på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende
myndigheders vegne: ja
Region Sjælland
DK
Allé en 15
41800
Sorø
DANMARK
Region Syddanmark
DK
Damhaven 12
7100
Vejle
DANMARK
Region Nordjylland
DK
Niels Bohrs Vej 30
9220
Aalborg Ø
DANMARK
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Region Midtjylland
DK
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26
8800
Viborg
DANMARK
Region Hovedstaden
DK
Kongens Vænge 2
3400
Hillerød
DANMARK
Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Amgros udbud 2015 — 2.800.a
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for
bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller
anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Leveringssted er den af
Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
NUTS-kode
DK0
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk
indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Amgros er et interessentskab ejet af de 5 regioner. Amgros foretager
lægemiddelindkøb med henblik på at forsyne interessenternes
sygehusapoteker.
Nærværende udbud om indkøb af lægemidler fortrinsvis baseret på
dansk plasma sker på grundlag af de rammer, der er givet i
blodforsyningsloven (lov nr. 295 af 27.4.2005) og forarbejderne hertil.
Udbuddet omfatter køb af lægemidlerne flydende Humant Albumin
(ATC-kode B05AA01) og Immunglobulin IV (ATC-kode J06BA02),
begge fremstillet ud fra plasma, som leverandøren skal aftage fra de
danske blodcentre. Med henblik på at dække et eventuelt behov for
lægemidlerne udover de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma
fra de danske blodcentre, giver kontrakten Amgros ret til at købe
lægemidlerne baseret på udenlandsk plasma til samme priser som de
tilsvarende lægemidler fremstillet ud fra plasma fra de danske
blodcentre.
De udbudte lægemidler er nærmere specificeret på varelisten, der
udgør en del af udbudsmaterialet. For at sikre høj udnyttelse af
plasmaet kan den mindste pakning af Immunglobulin, jf. varelisten
(udbudsnummer 2), baseres på udenlandsk plasma, så ledes at plasma,
der aftages fra de danske blodcentre, ikke bruges til fremstilling heraf.
Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet.
Leverandøren skal fra den 1.3.2015 indsamle og afhente plasma hos de
danske blodbanker og transportere det til produktionsstedet i henhold
til nærmere foreskrevne retningslinjer. Leverandøren skal foretage de
i udbudsmaterialet anførte test på plasmaet. Leverandøren afholder de
hermed forbundne omkostninger til transport, test m.v.
Leverandøren skal i perioden fra kontraktens start forestå den
fornødne forberedelse i relation til afhentning af plasma, herunder
implementering af leverandørens kvalitetssikringssystem.
Leverandøren afholder samtlige de hermed forbundne omkostninger.
Leverandøren skal levere lægemidlerne i henhold til løbende

13-08-2015 13:05

udbud.dk

5 af 9

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=17292

bestillinger. Første levering vil tidligst kunne finde sted den 1.9.2015.
Leverandøren skal aftage alt plasma, indsamlet af de danske
blodbanker, som blodbankerne ikke selv skal anvende, eller som
blodbankerne må tte blive forpligtet til at levere til Statens Serum
Institut eller andre i henhold til regulering, der må tte blive fastsat med
hjemmel i blodforsyningsloven.
Mængden af plasma udgør p.t. ca. 80 tons å rligt.
Leverandøren er forpligtet til at fremstille lægemidler af alt den
aftagne plasma og sikre en høj udnyttelse af plasmaet.
For Humant Albumin udgør minimumlevering 1 920 liter, 100 %
Humant Albumin å rligt. Amgros forventer dog at aftage stort set alt
Albumin, som leverandøren kan producere ud af de aftagne mængder
af plasma samt eventuelt yderligere lægemidler baseret på udenlandsk
plasma, hvis behovet for lægemidler overstiger de mængder, der kan
fremstilles ud fra plasma fra de danske blodcentre.
Minimumlevering udgør 340 kg Immunglobulin IV å rligt. Amgros
forventer dog at aftage al Immunglobulin IV, som leverandøren kan
producere ud af de aftagne mængder af plasma samt eventuelt
yderligere lægemidler baseret på udenlandsk plasma, hvis behovet for
lægemidler overstiger de mængder, der kan fremstilles ud fra plasma
fra de danske blodcentre.
Nærmere oplysning om skønnede mængder samt forecast-procedure
vedrørende fastlæggelse af leveringsmængder og mængde af plasma,
der kan aftages, fremgå r af udbudsmaterialet.
I å r 2015, hvor levering skal ske fra 1.9.2015, udgør minimumlevering
af lægemidlerne en forholdsmæssig andel af de ovenfor angivne
å rsforbrug.
Lægemidlerne skal senest 1.8.2015 være i besiddelse af gyldig
markedsføringstilladelse gældende for Danmark og skal fra denne
dato og til kontraktens ophør fremgå af Sundhedsstyrelsens
fortegnelse medicinpriser.dk.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
33600000
II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til pkt. II.1.5).
Anslå et værdi eksklusive moms: 2 000 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Varelisten, der specificerer de udbudte
lægemidler, indeholder option om levering af Immunglobulin IV i en
større pakning end de pakninger, der er krav om.
Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsmaterialet navnlig
vareliste og udbudsbetingelser.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
På begyndelse 1.10.2014. Færdiggørelse 31.8.2021
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

13-08-2015 13:05

udbud.dk

6 af 9

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=17292

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkå r og/eller
henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til kontrakt.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske
aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Så fremt en ordre tildeles en
sammenslutning af leverandører, skal deltagerne på tage sig solidarisk
hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4) Andre særlige vilkå r
Der gælder særlige vilkå r for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkå r: Beskrivelse af de særlige vilkå r. Der
henvises til pkt. II.1.5).
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om
optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om
kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbuddet afgive
en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK, jf.
lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres
mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ved gæld til
det offentlige forstå s, at tilbudsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser
til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i
henhold til lovgivningen i Danmark eller i det land, hvor
tilbudsgiveren er etableret. Erklæring afgives ved udfyldelse af
erklæring i Amgros' udbudssystem og afsendes via udbudssystemet
ved afsendelse af tilbuddet, jf. pkt. VI.3).
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om
kravene er opfyldt: Ingen dokumentation kræves.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om
kravene er opfyldt:
En liste over de betydeligste lignende leveringer (lægemidler baseret
på plasma) fremstillet af tilbudsgiveren i henhold til et af EMA udstedt
Plasma Master File certificate i løbet af de sidste 3 å r. Referencelisten
skal vedlægges kopi af relevant EMA udstedt Plasma Master File
certificate samt kopi af markedsføringstilladelse for de på gældende
lægemidler gældende indenfor EU/EØS. Der henvises til
bemærkninger i VI.3).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Minimum é n reference med fremstilling og salg af lægemidler baseret
på plasma i henhold til et af EMA udstedt Plasma Master File
certificate.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkå r for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive
opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under
forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de
kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive
bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
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Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkå r for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang
til dokumenter: 15.7.2014
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.7.2014 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at
afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger
om deltagelse
dansk. slovakisk.
Andet: Norsk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 31.12.2014
IV.3.8) AK bning af bud
Der må være personer til stede under å bningen af bud: nej
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: I
2019
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
I relation til pkt. II.1.2) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder
er tilgængelig på Amgros' hjemmeside, http://www.amgros.dk/
(http://www.amgros.dk/) Oversigten opdateres løbende, så fremt der

må tte ske ændringer.
I relation til pkt. I.1) samt IV.3.4) bemærkes, at udbudsmaterialet er
tilgængeligt på Amgros' elektroniske udbudssystem på
http://www.amgros.dk/ (http://www.amgros.dk/) Spørgsmå l til
udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf.
udbudsbetingelsernes bestemmelser herom. Tilbud skal afgives i
Amgros' elektroniske udbudssystem.
Adgang til udbudsmateriale og til at afgive tilbud forudsætter, at
virksomheden er oprettet som bruger i Amgros' udbudssystem. Det
bemærkes, der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med
brugeroprettelse, og det på hviler derfor eventuelle tilbudsgivere at
sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til
udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. II.3) bemærkes, at kontrakten træder i kraft ved
underskrivelse, hvilket på regnes at være primo oktober 2014.
I relation til pkt. II.3) bemærkes tillige, at ordregiver kan opsige
kontrakten med é t å rs varsel, dog tidligst til ophør den 31.8.2019.
Leverandørens pligt til at indsamle plasma ophører 6 må neder inden
kontraktens udløb.
I relation til pkt. III.2.3) bemærkes, at tilbudsgiverne kan basere sig på
andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet (f.eks. et
moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den
juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse
andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne rå de
over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten,
f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for
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disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til
rå dighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke
mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske og/eller
tekniske kapacitet.
I relation til pkt. IV.3.6) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige
kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. IV.3.8) bemærkes, at der ikke er adgang til at
overvære å bning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og
rettidigt modtagne tilbud å bnes 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 tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres på et tidligere tidspunkt.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
klfu@erst.dk
+45 35291000
http://www.klfu.dk/ (http://www.klfu.dk/)
VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om
hå ndhævelse af udbudsreglerne mv. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud
inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (TED) om, at
ordregiver har indgå et en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud
skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives
til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i
standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 3. I tilfælde hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der
begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 3.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan få s oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
kfst@kfst.dk
+45 41715000
http://www.kfst.dk/ (http://www.kfst.dk/)
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.5.2014
Deadline

15-07-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer

Udbudstype

EU-udbud

Opgavetype

Vareindkøbskontrakter

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregiver

Amgros I/S

Adresse

Dampfærgevej 22
2100
København Ø

CPV kode

33600000-6 - Lægemidler

Udbudsform

Offentligt udbud
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Klik på linket under udbudsdetaljer for at se
udbudsbeskrivelsen i TED-bekendtgørelsen.

Deadline
15-07-2014
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(-394 dage tilbage)
Gældende tilbudsfrist med klokkeslæt
fremgå r af udbudsbekendtgørelsen med evt.
ændringer under udbudsdetaljer.
Udbudstype

EU-udbud

Opgavetype

Vareindkøbskontrakte
r

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest f
ordelagtige bud

Ordregiver

Amgros I/S

Adresse

Dampfærgevej 22
2100
København Ø

CPV kode

33600000-6 - Lægemi
dler

Udbudsform

Offentligt udbud

Intro til udbud.dk

Regler og vejledning

Udbud.dk giver et overblik over danske

Pligten til at annoncere offentlige vare- og

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

myndigheders indkøb. Udbud.dk viser bå de

tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens

(http://www.kfst.dk)

nationale udbud, EU-udbud og myndighedernes

afsnit II på udbud.dk er fastlagt i bekendtgørelse

Lovkompasset

indkøbsplaner. Siden opdateres dagligt med nye

(http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence

(http://redskaber.udbudsportalen.dk

udbud.

/Udbuddk) om ordregiveres annoncering af

/lovkompas)

offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på

Udbudsportalens CPV-automat

den centrale udbudsplatform.

(http://redskaber.udbudsportalen.dk

Som leverandør få r du en enkel og nem adgang til
offentlige udbud og myndighedernes

Links

/cpv/search)

indkøbsplaner. Du kan oprette faste søgninger på

Regler og vejledning for udbud findes på

de typer udbud, der er interessante for din

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

virksomhed og få besked direkte i din mailboks,

hjemmeside: www.kfst.dk (http://www.kfst.dk) .

Udbudsportalens leverandørguide
(http://tilbud.udbudsportalen.dk)

nå r der er nye udbud, der passer på din profil. Du
kan også søge efter andre leverandører, som du

Pligten for statslige myndigheder til at indberette

kan afgive tilbud sammen med.

indkøbsplaner til udbud.dk er fastlagt i cirkulære
om indkøb i staten (http://www.kfst.dk

EU-udbud vises på udbud.dk med tilladelse fra

/Offentlig-konkurrence/Udbuddk/Det-statslige-

EU's Publikationskontor.

indkoebscirkulaere) .

I Udbudsportalens lovkompas
(http://redskaber.udbudsportalen.dk/lovkompas)

kan der hentes vejledning i, hvilke udbudsregler
der gælder i konkrete situationer.
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