
SKI frifindes
Voldgiftsretten 
frifinder SKI fuldt 
ud.

Klagenævnet afviser 
Abenas klage
Klagenævnet for Udbud 
tager ikke Abenas klage 
til følge og fastslår i 
kendelsen, at SKI’s 
beregning af 
estimaterne er 
udarbejdet på et sagligt 
grundlag.

Mediq varskor SKI om 
stævning
SKI modtager et udkast til 
en stævning fra Mediq. SKI 
kommenterer stævningen 
den 5. april, hvor SKI 
afviser Mediqs synspunkter 
og påpeger, at Mediqs 
bevidst lave prissætning i 
sig selv må antages at 
forrykke kundernes 
indkøbsmønster.
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Rammeaftale med 
Mediq indgået
Den 11. maj 2016 
bliver rammeaftalen 
mellem SKI og Mediq 
indgået.

SKI besvarer og 
henviser til leverings-
forpligtelsen
SKI besvarer henvendelse 
fra Mediq og gør dem 
opmærksomme på, at 
Mediq er forpligtet til at 
levere under overholdelse 
af rammeaftalens 
bestemmelser.

Mediq gør opmærksom 
på tabsgivende priser
Mail fra Mediq til SKI: ”Da 
Mediq Danmark i sin tid 
kalkulerede tilbuddet, 
herunder priserne på 
handsker, valgte vi at give 
en særdeles attraktiv pris 
på handskerne. Den 
tilbudte stykpris er således 
lavere end vores 
indkøbspris.”
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Prækvalifikation
Udbudsmaterialet på 
rammeaftale 50.95 
sendes til de 
prækvalificerede 
ansøgere – Mediq og 
to andre virksomheder 
(herunder Abena).

Mediq bekræfter 
tilbudspris
Mail fra Mediq til SKI: 
”Mediq kan bekræfte at 
Mediq kan levere de 
nævnte produkter i pos. 
176-178 til de tilbudte 
priser.”

Mediqs lave tilbud
På grund af den lave 
tilbudspris retter SKI 
henvendelse til Mediq 
for at undersøge om 
der i udbudsretlig 
forstand er tale om et 
”unormalt lavt tilbud”.

Forberedelse af udbud og 
markedshøring
SKI forbereder sig grundigt med 
sine kunder. Derefter afholder 
SKI teknisk dialog over to 
omgange med relevante 
aktører. Materialet sendes i 
høring begge gange uden at 
Mediq kommenterer – herunder 
på de evalueringstekniske 
estimater.

Udbudsmateriale i 
høring hos 
kommunerne
Efter markedshøring 
og inden 
offentliggørelse af 
udbudsmaterialet 
sender SKI materialet 
i høring hos 
kommunerne.

Mediq får tildelt 
kontrakt på 
rammeaftale 50.95
SKI meddeler, at 
Mediq har afgivet det 
vindende tilbud og 
får tildelt 
Rammeaftalen.

JUNI 2015EFTERÅRET 2014 – APRIL 2015 7. OKTOBER 2015 6. JANUAR 2016 9. MARTS 2016

14. MARTS 20199. JANUAR 2017

Abena indgiver 
klage over SKI til 
Klagenævnet
Abena mener, 
Mediq's tilbud er 
ukonditionsmæssigt 
og at Klagenævnet for 
Udbud skal annullere 
SKI’s beslutning om 
at tildele Mediq 
rammeaftalen.
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Mediq stævner SKI
Efter gentagne 
dialogmøder mellem 
SKI og Mediq 
modtager SKI den 3. 
juli 2018 stævning fra 
Mediq.
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