Inbjudan
2017-08-16

Upphandlande organisation

Upphandling

Region Västmanland
Caroline Qwarfordt

Valfrihet inom tandreglering i Region Västmanland
DU-UPP15-0159-02
Sista ansökansdag: 2027-08-12 00:00

Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Inbjudan att lämna ansökan
1.1 Inbjudan att lämna ansökan om deltagande i valfrihet inom tandreglering i
Region Västmanland
1.1.1 Bakgrund
Region Västmanland har inom tandreglering valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Barn och
unga folkbokförda i Västmanlands län har till och med det kalenderår de fyller 21 år möjlighet att välja
vilken tandregleringsspecialist som ska utföra ortodontibehandlingen. Åldersgränsen kommer succesivt
att utökas till att omfatta de som är 22 år 2018-01-01 och de som är 23 år 2019-01-01. De
tandregleringsspecialister som kan väljas ska ha kontrakt med regionen. Tandregleringsspecialister
inom Sverige kan ansöka om att bli godkända.

1.1.2 Förteckning över förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget består av fem (5) delar och en bilaga enligt nedan, vilka innehåller samtliga
förutsättningar och krav gällande ansökan om kontrakt för tandreglering i Regionen Västmanland.
1. Inbjudan att lämna ansökan
2. Regelverk för valfrihet inom tandreglering
3. Mall för kontrakt för valfrihet inom tandreglering
4. Ansökan om kontrakt för tandreglering
5. Undertecknande av ansökan
Bilaga 1 ICON
Bilaga 2 Formulär ICON
Bilaga 3 ICON Estetisk komponent
Bilaga 4 ESAS checksystem
Bilaga 5 Uppförandekod

1.1.3 Elektronisk ansökan
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Ansökan handläggs via upphandlingssystemet TendSign.
För att lämna ansökan registrerar leverantören en person som användare av systemet och därmed även
som kontaktperson för ansökan. Kommunikation i samband med ansökan, inklusive underrättelse om
beslut, sker i första hand via kontaktpersonens e-postadress. Leverantören uppmanas att kontrollera
att rätt e-postadress är angiven och säkerställa att denna e-postadress bevakas löpande.
Leverantören får genom TendSign:
- tillkommande information med automatisk notifiering till sin angivna e-postadress
- kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet
För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en
registrering via följande länk:
https://tendsign.com/public/register_seller.aspx? FromPublic=true
Det är kostnadsfritt för leverantör att använda systemet och att lämna ansökan.
Efter genomförd registrering erhålls omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support
kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på tfn 0771 - 440 200 eller via epost: tendsignsupport@visma.com
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