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1

INDLED
DNING
Nærværrende notat b
beskriver opllæg til valg af
a udbudsform
m, kriterier fo
or udvælgelse af konkurrencetea
ams og proc
ces for konku
urrenceforløbbet med foku
us på de
enkelte aktiviteter og
g beskrivelse
e af tildelings
skriterierne.
Notatet skal tilgodesse alle de bru
ugergrupper, som efter pllanen skal in
ndgå i den
kommen
nde Forum b
bygning med fokus på bes
skrivelse af dden kommen
nde proces.
Notatet er udarbejde
et som grund
dlag for Proje
ektafdelingenn (PA) for De
et Nye Universitets
shospital (DN
NU) indstilling
g om udbuds
s- og gennem
mførelsesstra
ategi herunder udbu
udsform.
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PROJE
EKTET
Baggrun
nden for Fo
orum-projekte
et er, at Aarhus Univerrsitetshospita
al, Aarhus
Universiitet og Regio
on Midtjylland
d i fællesskab ønsker at ssamle nogle funktioner
i Forum
m DNU. Ved at samle fu
unktionerne skabes der optimale fo
orhold for
tværgåe
ende forskni ng samtidig med, at man
n opnår et tæ
ættere samarb
bejde mellem hospital og univversitet.
Novo No
ordisk Fonde
en har efterfø
ølgende ønsk
ket at blive een del af det samlede
Forum via
v opførelse af et nyt dia
abetescenter. Novo Nordiisk Fondens ønske er et
selvstændigt center som delvist integreres i Forum.
F
Endeelig vil Folkek
kirken have
et mindrre areal til forrdybelse og tro i forbinde
else med ankkomstarealerrne.
De samlede parter i Forum udgø
øres af:


Region Midtt (RM)



Aarhus Univversitets Fors
skningsfond ( AUFF)



Novo Nordissk Fonden (N
NNF )



Folkekirken

mlede Forum forventes att få et areal på
p ca. 25.9000 m²
Det sam
Forum opføres
o
melllem den nordlige og sy
ydlige udbyggning af DNU.
Det er helt essentieltt, at den til projektet afsa
atte anlægsø konomi er tiilstrækkelig
til at sikrre, at projekttet kan opfyld
de brugernes
s areal – og kkvalitetskrav
v. Der vil
derfor i udbudsmate
u
erialet og i forrhandlingspro
ocessen blivve fokuseret på en rationel bygg
geproces og et rationelt byggeri,
b
hvorr anvendelsee af optimale konstruktionsprinc
cipper og sta
andardmateriialer skal sikre, at byggerriet kan opføres indenfor
den afsa
atte økonom iske ramme.
Grundlagsmaterialett for det kommende udbu
ud vil bestå aaf flere dokum
menter som
tilsamme
en vil danne det samlede
e udbudsmatteriale.
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Som udg
gangspunkt vil der ikke fo
orekomme et
e decideret teegningsmate
eriale men
udelukke
ende diagram
mmer som sammen med
d en rumdataabase vil synliggøre ønskede placeringer og
g afhængigheder rummene imellem. Dog vil tidlig
gere udbudt
dyrestaldstegning bl ive tilpasset og udsendt med det øvriige materiale
e.
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ENTRE
EPRISE- OG
G UDBUDS
SFORM
I tidligere fremsendte
e indstillinger af Forum frra februar 20015 og marts
s 2016 var
der anbe
efalet, at tota
alentreprisefo
ormen ville være
v
den meest hensigtsm
mæssige
entrepris
seform til at ssikre, at de økonomiske
ø
og tidsmæsssige forudsæ
ætninger for
projektet kan opfylde
es. Denne an
nbefaling er stadig
s
aktuell, hvorfor næ
ærværende
notat forrudsætter, att projektet ge
ennemføres i en totalentrreprise.
Fokus på
p at reducerre usikkerhed
der på bl.a. grænseflader
g
r, økonomi og tid har
været en
n vigtig fakto
or ved den ak
ktuelle anbeffaling af entreepriseform. Der
D er ved
alle entrrepriseforme r overordned
de fordele og
g ulemper, soom skal indgå i en endelig beslu
utning. Nede
enfor for listes de væsenttligste:
Entrepris
seform

Fordele

Ulempeer

Totalentreprise:

Bygherre ha
ar alt samlet og
kan samtidig
g gennemføre
e en
projektkonkurrence, hvor der

Bygherrre mister den
n direkte
styring på kvalitet og
g arkitektur, da de projekterende rådgivere err organiseret under
u
totalenttreprenøren. TotalenT
treprennøren prioriterer indenfor
udbudssbetingelserne
es rammer
forholddet mellem mæ
ængder,
pris og kvalitet.
Der stillles store krav
v til entydige præ
æciseringer af kvalitets-

Entreprenøren leverer en samlet pakke
til bygherrren inkl.
arkitekt- og
o ingeniørrådgivnin
ng.
Stiller kra
av til at entreprenørren har en
betragtelig størrelse
(teknisk som
s
økonomisk) for at kunne
løfte en opgave
o
som
Forum.

Hoveden
ntreprise:
Entreprenøren udfører det prrojekt, som
bygherres rådgivere
har projekteret.

afgives en fast
f
pris på samme grundlag
g.
Reduceret ressourceforbr
r
rug
i for forbinde
else med udbu
ud,
kontrahering
g og styring.
Med kun én
n entreprenør
minimeres snitflader
s
i.f.m.
mangelafhjæ
ælpning og ga
arantihåndterring.
Åbner mulig
ghed for at dra
age
nytte af entrreprenørens
spidskompe
etencer i hele
projektforløb
bet.
Hovedentre
eprenøren styrer
og har ansv
varet for alle underentrepris
ser.
En reduktion af risiko for
problemer ved,
v
at en af

krav ogg omfang i BH
H’s udbudsm ateriale, hvis BH ikke vil
miste inndflydelse på beslutningsprrocesserne i projektet,
p
herundder også i projekteringsfasen.

n tager sig
Hovedeentreprenøren
betalt ffor at styre byg
ggeriet og
for at ppåtage sig risik
koen.
Det kann være vanskeligt at få
indflydeelse på, hvilke
e underentreprrenører, hoved
dentrepre-
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Entreprenøren har
ansvaret for det
samlede byggeri.

underentrep
prenør lukker
under proce
essen i forhold
d til
en fagentreprise

nøren bbenytter og de
ermed den
kvalitett, der leveres.

Fagentre
eprise:

Mulighed fo
or mindre entre
eprenør virks
somheder kan
byde på enk
kelte fagområd
der.

g af bygKræverr mere styring
herre oog rådgiver.

Arbejdet fordeles
mellem mange
m
specialentrep
prenører,
der udførrer et afgrænset arbejde
inden for deres fag.

Bygherren har
h den direkte
e
styring på kvalitet
k
og arkitektur.

Ressouurcekrævende
e udbuds-,
kontrahherings- og sty
yringsproces forr projektet.
Mangee grænseflader mellem
fagentrreprenører
Øget riisiko for at en af entreprenørr lukker under processen
med effterfølgende fo
orsinkelser
og forddyrelser.
Øgedee problemer med mangelafhjæ
ælpning og ga
arantihåndteering.

I forbind
delse med op
pførelsen, vil der fra bygh
herres side væ
ære en rækk
ke leverancer, som
m skal implem
menteres i by
yggeriet (byg
gherreleveranncer).
Disse leverancer besstår af både bygningsrela
aterede systeemer, teknisk udstyr og
inventarr, inventar i fo
orm af møble
er, IT hardwa
are mv. Tota lentreprenørren skal
sikre at der afsat tid til såvel plan
nlægning af bygherreleve
b
erancer som udførelse aff
bygherre
eleverancern
ne. Totalentrreprisen anbe
efales udbuddt som et beg
grænset
udbud efter
e
udbudsfformen ”udb
bud med forh
handling meed forudgåe
ende bekendtgø
ørelse” med
d tildelingskritteriet ”bedstte forhold m
mellem pris og
o kvalitet”.
Ved udb
bud med forh
handling sikre
es, at entreprenørernes iindsigt omkriing byggeproces og
o rationelt b
byggeri kan medtages
m
tidligt i forløbett og efterfølg
gende indarbejdes i udbudsproje
ektet.
Et yderliigere opmærrksomhedspunkt er, at by
ygherren gennnem et udbud med
forhandlling får et be dre indblik i og større sik
kkerhed for, hhvad totalenttreprenøren
leverer i forhold til ett traditionelt udbud, og i den
d forbindellse også en bedre mulighed fo
or at opdage uklarheder i udbudsmate
erialet, indenn afgivelse af tilbud, og
dermed mindske risiikoen for eks
straarbejder.

5

Et begræ
ænset udbud
d indeholder to faser: En prækvalifikat
ation (udvælg
gelsesfase)
og en tilbudsgivning (tildelingsfas
se), her udm
møntet i et uddbud med forrhandling.
Som følg
ge af opgave
ens størrelse
e og komplek
ksitet må dett forventes, at
a adskillige
større entreprenørfirrmaer vil værre interesserrede i at kom
mme i betragttning som
tilbudsgivere.
Der gennemføres en
n prækvalifikation, hvor der udvælgess et passende antal deltagere tiil forhandling
gsfasen. Det er vigtigt, at udformningeen af udvælg
gelseskriterierne i prækvalifikat
p
tionen afspejjler projektets
s størrelse oog kompleksitet, og giver
mulighed for udvælg
gelse af de rigtige kompetencer.
De to faser er nærm
mere beskreve
et i afsnit 4.

Med udg
gangspunkt i ovenståend
de, anbefales
s udbudsform
men ”Udbud med forhandling
g”, hvor man gennem forhandlingsmø
øder får muligghed for at tiilrette projektet un
nder indtryk a
af de forslag og ideer, de
er fremkomm
mer i forhandlingsprocessen med
d tilbudsgive rne.
Udbudsfformen bidra
ager til, at ma
an finder de optimale
o
løsnninger underr udbudsprocessen, således at bygherren
n får mest mu
uligt kvalitet ffor pengene og dermed
et mere tilfredsstillen
nde resultat.
Hertil ko
ommer anbeffalingen om en
e omvendt licitation, hvoor prisen er et
e oplyst og
fikseret beløb.

3..1

Omven
ndt licitatio
on
Omvend
dt licitation err et godt reds
skab for fastholdelse af dden økonomiske ramme,
hvor væ
ægtning af tild
delingskriterie
erne medvirk
ker til at priooritere funktio
oner og materialekv
valitet.
I en omv
vendt licitatio
on konkurrere
es der ikke på
p pris, men alene på, hv
vordan en
ordregiv
ver kan få me
est kvalitet og
g areal for en
n fastsat konntraktsum.
.Ligeledes er en omvvendt licitatio
on er et særligt godt redsskab i et udbud med
forhandlling, hvor de r er mulighed
d for under fo
orhandlingerrne at tilpasse krav på
bedste vis
v til den øko
onomiske ramme.
Bedømm
melsen/evalu
ueringen er nærmere
n
bes
skrevet i afsnnit 5.2.
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PRÆKV
VALIFIKAT
TION
Prækvalifikation er e
en åben invita
ation til intere
esserede virrksomheder om
o at ansøge om deltagelse
d
iu
udbuddet.
Grundlagsmaterialett for de bydendes ansøgn
ning om præ
ækvalifikation består henholdsvis
s af en udbud
dsbekendtgø
ørelse og en ESPD.
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ESPDerr et Fælles E
Europæisk Ud
dbudsdokum
ment, som dett er pålagt så
åvel udbyder som
m ansøger at anvende. ES
SPD er et forreløbigt beviss for, at ansø
øger ikke er
omfattett af de grund
dlæggende udelukkelsesg
grunde, samtt at ansøger opfylder
bygherre
es minimumsskrav vedrørrende egneth
hed.
Der udvælges max. 5 tilbudsgive
ere til forhand
dlingsforløbeet, såfremt de
er kan findes 5 eg
gnede ansøg
gere. Annonc
cering af at et
e forholdsviss begrænset antal entreprenører skal konku rrere, vil skæ
ærpe entrepre
enørernes m
motivation. En
n yderligere
motivatio
on for at anssøge vil være
e betaling af et rimeligt veederlag for deltagelse i
konkurre
encen, da de
er er betydeliigt arbejde fo
orbundet vedd udarbejdels
se af tilbudsmaterialet.
Ved et begrænset
b
ud
dbud efter fo
orhandling sk
kal ordregive r iht. udbuds
sloven udvælge mindst
m
tre anssøgere.

4..1

Udvælg
gelse af tilb
budsgivere
e ved præk
kvalifikation
n
Ved uda
arbejdelse aff udbudsbeke
endtgørelsen
n skal de kriteerier opstilles, der efterfølgende
e vil blive anvvendt til vurd
dering og bed
dømmelse aff de indkomm
mende ansøgninger. Formålett er at sikre, at
a ansøgerne
es kvalifikatiooner, herund
der deres
tekniske
e og finansiellle formåen er
e tilstrækkelig til at udførre opgaven
Kriterierne for udvæ lgelse deles overordnet op
o i tre kateggorier:
1. Udelukkelse
esgrunde - an
nført i ESPD’et,
2. Egnethedskkrav
3. Udvælgelse skriterier.
Dette giv
ver samtidig et samlet ov
verblik for de
en potentiellee ansøger, om
m den aktuelle sag er opnåelig eller ej, og derved
d
om de
et er umagenn værd at ansøge.

4.1..1

Udelukk
kelsesgrund
de
For at siikre ordregivver mod, at in
nteresserede
e ansøgere eer firmaer, som f.eks. har
en uhen
nsigtsmæssig
g fortid, og de
erved ikke ka
an erklæres egnet til at ansøge,
a
er
der mulighed for at sskille disse frra i ESPD’et, ved obligatooriske og friv
villige udelukkelse
esgrunde.
Eksemp
pler på obliga
atoriske udelukkelsesgrun
nde er:




Deltagelse i kriminel organisation
Bestikkelse
Terrorhandliinger

Eventue
el tilvalg af friivillige udelukkelsesgrund
de, som suppplerer til de obligatoriske
o
e
udelukke
elsesgrunde
e, kan være:


at ansøgere
en har tilsides
sat gældende
e forpligtelseer inden for det
d miljø-,
ge område
social- eller arbejdsretlig
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at ansøgere
en er erklære
et konkurs eller er under iinsolvens- eller likvidationsbehandliing
at ansøgere
en væsentligtt har misligho
oldt en tidligeere offentlig kontrakt.

Indhentn
ning af dokum
mentation ka
an ske i forbindelse med prækvalifikations perioden eller i en efterfø lgende proce
es, men skall foreligge indden kontrahe
ering.

4.1..2

Egnethed
Med udg
gangspunkt i nedenståen
nde overskriffter for overoordnede egne
ethedskriterier og de
d mindstekra
rav, der i den
n forbindelse er fastsat, uudvælges de bedste
totalentrreprenører. U
Under hver af
a efterfølgende overskriftter skal mind
dstekrav,
som man ønsker at ffravælge ans
søgere på, oplistes.
o


Økonomisk og finansiel kapacitet



Teknisk og ffaglig kapacitet

Under afsnittene øko
onomisk og finansiel
f
kapacitet og tekknisk og faglig kapacitet
angives de overordn
nede krav, so
om man ønsk
ker, at der skkal evalueres
s på med
efterfølg
gende angive
else af hvilke
et mindstekra
av, som ansø
øger skal opffylde. Hvis ett
af minds
stekravene ikkke kan opfy
yldes, skal de
en pågældennde ansøger erklæres
ikke egn
net.

Økonom
misk og fina
ansiel kapac
citet:


Ansøger ska
al oplyse om ansøgers omsætning i dde seneste 3 disponible
regnskabsårr.
Mindstekravvet som skal være opfyldtt er, at ansøgger i hvert aff de seneste
3 disponible
e regnskabså
år har haft en
n omsætning på minimum
m kr. 500
mio.



Ansøger ska
al oplyse om ansøgers eg
genkapital m
med tillæg af en eventuel
ansvarlig lån
nekapital.
Mindstekravvet som skal være opfyldtt er kr. 70 miio. i forbindelse med det
seneste disp
ponible regns
skabsår



Ansøger ska
al oplyse om ansøgers so
oliditetsgrad for det sene
este disponible regnskkabsår.
Mindstekravvet som skal være opfyldtt er 15 %

Teknisk
k og faglig k
kapacitet:
Ansøger skal som re
eference opliiste de for sa
agen mest beetydelige gen
nnemførte
eller igangværende o
opgaver, som
m ansøger har udført i tootalentreprise
e og afleveret inden
n for de sene
este 5 år. Hv
ver reference skal beskrivves, og der skal oplyses
bygherre
e, tidspunkt o
og entreprise
esum. Max. 3 referencer pr. kategori
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Forskningsb
byggeri og kla
assificerede R&D laborattorier.



Hospitalsbyg
ggeri



Etagebygge
eri på mere end 8 etager

ggeri efter eg
get valg
 Totalentreprrenørens byg
Mindste krav:
or de sidste 5 år have gennnemført en totalentreTotalenttreprenøren sskal inden fo
prise me
ed en samlett entreprisesum på minim
mum kr. 300 m
mio.
Det anbefales, at de
er i udbudsbe
ekendtgørelse gives muligghed for, at ansøger
a
afleverer en selvstæ
ændig fil indeh
holdende alle
e referencer,, da der i ESPD’et er
begræns
set plads/mu
ulighed for prræsentation af referencerrne.

4..2

Udvælg
gelseskrite
erier
Ved udlø
øb af prækva
alifikations perioden evaluerer byghe rrerådgiveren ud fra
nedensttående udvæ
ælgelseskriterrier indkomm
mende PQ annsøgninger.
Efter at have fraskilt ansøgere med
m de anvistte udelukkelssesgrunde vil udvælgelsen blan
ndt de kondittionsmæssige ansøgere ske med hovvedvægten på
p de bedste
e
og mestt relevante re
eferencer i fo
orhold til den udbudte opggave.
Vurderin
ngen sker ind
den for de firre kategorier angivet i oveenstående afsnit ”Teknisk og faglig
f
kapaciitet”
mæssige ansøgere end de
Ved flere
e konditionsm
d efterspurggte, vurderes
s ansøgerne
e
efter de nedenståen de 3 kategorrier.
Ansøgere der bedst opfylder udv
vælgelseskritterierne
Ansøgere der fint op
pfylder udvæ
ælgelseskriterierne
Ansøgere der netop opfylder udv
vælgelseskriterierne
Kategorisering af hvver ansøger vil
v være begrrundet og daanne grundlag for udvælgelse
e af de 5 bed
dst egnede totalentreprenørteam som
m efterfølgen
nde skal
deltage i projektkonkkurrencen. Det
D er Projekttafdelingen fo
for DNU og AUFF
A
der
på bagg
grund af indsttilling fra Byg
gherrerådgiveren udvælgger de 5 totallentreprenørteam
ms som efterffølgende inviiteres til at affgive tilbud.

5
5..1

KONKU
URRENCEN
N
Gennem
mførelse a
af konkurre
ence
Nedensttående tidslin
nje er en sam
mmenfattet gennemgang
g
g af hele konkurrenceforløbet eftter at 5 firma
aer er udvalgt og som afspejler nedennstående bes
skrivelse af
processen.
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5.1..1

Forhandlingstilbud
d
Tilbudsg
giverne udarb
bejder konku
urrenceprojekt/tilbudsprojjekt på baggrund af det
af byghe
erre udarbejd
dede udbuds
smateriale.
I en periioden på ca. 3 måneder kan der stille
es spørgsmå l, afholdes spørgemøderr
og udsendes rettelse
esblade, men der pågår ikke en egenntlig forhandling.
s et præsen
Kort tid efter
e
afleveriing af forhandlingstilbud gennemføres
g
ntationsmøde, hvorr tilbudsgiverrne præsentterer og begrrunder deress forslag/tilbu
ud. Herefter
bedømm
mer bygherre
en tilbuddene
e og udarbejd
der for hvert projekt en ra
apport med
kritik af projektet. Kr itikken er ove
erordnet form
muleret og viil forholde sig
g til både de
gode og
g minde gode
e elementer i forslagene. Tilbudsgiverrne indkaldes til et forhandling
gsmøde, hvo
or de på forhå
ånd har modtaget bygherrres kritikpun
nkter på
skrift.
Fokus vil være på att gå bag om forslagene og
o vurdere, i hvor høj grad entreprenørerne har forstået og reflektere
et på udbuds
skravene og bygherrens prioriteringer. I sæ
ærlig grad vil overholdelse
e af de økon
nomiske ramm
mer, projekte
ets bygbarhed sam
mt projektets løsning af de
e konstruktiv
ve og installaationsmæssig
ge udfordringer blive
b
vurdere
et. Funktiona
alitet og arkite
ektur vil ligeleedes indgå i kritikken,
men vil få
f mere foku
us i den sene
ere udvælgelsesproces.
Tilbudsg
giverne får en
n relativ kort periode til at indarbejde kritikken til et
e revideret
tilbud.
Disse tilbud bedømm
mes i overensstemmelse med de anfø
ørte bedømm
melseskriterier, og der
d udvælge
es 2 foreløbig
ge vindere til at fortsætte i den egentlige forhandlingsproces.

5.1..2

Forhandlingsrunde
er
Med de 2 tilbageværrende tilbuds
sgivere genn
nemføres andden forhandlingsrunde.
En forha
andlingsrund
de består at 1 – 2 møder. 1. runde afssluttes med at
a tilbudsgiverne affleverer et fo rhandlingstilbud udarbejd
det på baggrrund det oprindelige
tilbud su
uppleret med
d de indtryk, der
d er tilvejebragt i mødeerne.
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2. forhan
ndlingsrunde
e afsluttes med at entreprenørerne affleverer det endelige
e
tilbud. Dette
D
tilbud e r grundlag fo
or den endelige og afgøreende bedømmelse, og
på grund
dlag af dette tilbud udpeg
ges en vinde
er.
Forhand
dlingsmødern
ne gennemfø
øres med tem
malagte dagssordener, hvor tilbudsgiverne motiveres
m
til a
at arbejde me
ed væsentlige og for byghherren vigtige emner.
Da overholdelse af d
de økonomis
ske rammer er
e en helt afggørende præ
æmis, vil
møderne
e i 1. forhand
dlingsrunde have tydelig fokus på em
mner, der er omkosto
ningsdrivende.
Indholde
et fastlæggess detaljeret i forbindelse med mødernne, men i ove
erskriftform
vil møde
erne i første fforhandlings
srunde omfatte emnerne: Bygbarhed, byggelogistik, effe
ektivitet (B/N faktor) samtt konstruktion
ns- og installlationsprincip
pper. Endvidere vil driftslogistik,, funktionalite
et og samme
enhænge blivve berørt.
I anden forhandlingssrunde vil em
mnerne være en yderligerre bearbejdning af driftslogistik og
o funktionallitet supplere
et med arkite
ektonisk drøfftelse.
Der forv
ventes afhold
dt 3 – 4 møde
er tilsammen
n i de 2 forhaandlingsrunde
er. Efter
sidste møde
m
færdigg
gør de 2 tilbu
udsgivere deres endelige projekt og tiilbud.

5.1..3

Udviklin
ngsfasen
Efter entreprenørern
nes aflevering
g af det ende
elige tilbud fooretager bygherre den
endelig bedømmelse
e og udpege
er en vinder. Almindeligvis
A
s ville man på
p dette
stadie in
ndgå en konttrakt med vin
nderen, men i dette tilfældde forlænges
s udbudsforløbet me
ed en ekstra fase omfatte
ende et dispo
ositionsforslaag. Der unde
erskrives en
betingett kontrakt me
ed den vindende Totalenttreprenør. Beetingelsen bo
ortfalder
efter gra
ansket og go
odkendt dispo
ositionsforsla
ag såfremt diispositionsforslaget dokumente
erer projekte ts gennemfø
ørbarhed med
d den konseekvens, at kontrakten er
endelig. Herefter kan
n den egentlige projekterring påbegynndes. Årsage
en til at fasen gennemføres fø
ør en endelig kontraktindg
gåelse er et ø
ønske om yd
derligere at
sikre, at projektet ka
an gennemføres i overens
sstemmelse med udbuds
skrav og
inden fo
or de økonom
miske ramme
er, der er stille
et til rådighe d. Entrepren
nøren skal
således også honore
eres for det projekterings
p
s- og planlæggningsarbejd
de, der udføres i et dispositionsfo
d
orslag. Der vil
v kun i mege
et begrænseet omfang væ
ære tale om
ekstraom
mkostninger,, idet ydelsen
n fragår i den
n endelige koontrakt.
Bygherrens motivatio
on er at skafffe sig sikkerhed for, at dee ydelser og funktionaliteter enttreprenøren har lovet i tilbudsfasen, også
o
lader siig gøre til den aftalte priss
og tid.
Tilbudsg
giveren får i p
princippet sa
amme sikkerh
hed. Hans ussikkerhed er, at der er
en risiko
o for at byghe
erre ikke indg
går endelig kontrakt,
k
såfrremt tilbuddet viser sig
at have for mange væ
æsentlige mangler.
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Efter gra
ansket og go
odkendt ”disp
positionsforsllag” underskkrives kontrak
kt, og den
egentlige projekterin
ng går i gang.

5.1..4

Brugeriinddragelse
e
Brugerne vil blive ind
ddraget i en egentlig brug
gerproces i fforbindelse med
m udarbejdelse
e af udbudsp
projekt.
I selve fo
orhandlingsfforløbet vil brrugere blive inddraget påå forskellig vis. Ved de
egentlige bedømme lser vil bruge
ergrupper deltage omkrinng emnerne funktionalitet
f
t
og logisttik, og i forha
andlingerne kan
k et begræ
ænset antal bbrugere evt. deltage
d
ved
emner, der
d vedrørerr bygningens
s funktion.
I udviklin
ngsfasen (disspositionsforrslag) vil der af totalentreeprenøren blive tilrettelagt en brugerproces
b
s, hvor bruge
erne bliver be
edt om at forrholde sig til og acceptere konkrrete løsninge
er på især driftslogistik, fu
unktionalitet, lokalestørre
else og lokalesammenhænge.

5..2

Bedøm
mmelse af fo
orslag
Når de indkomne tilb
bud med tilhø
ørende løsningsforslag sskal vurderes
s, vil det ske
på grund
dlag af en i fo
forvejen udarrbejdet udspe
ecificering aff nedenståen
nde underkriterier til delkriterie
er.
Disse de
elkriterier ska
al synliggøre
e, hvad der vil blive lagt vvægt på unde
er evalueringen af
a det enkelte
e projekt og sikre
s
indarbe
ejdelse af inteentioner og ønsker
ø
fra
de enkelte brugergru
upper i vides
st muligt omfa
ang. Ligeledees skal de ov
verordnede
projektin
ntentioner om
m et rationeltt- og bygbart byggeri værre til stede, således
s
at
der opnå
ås vished forr, at det enke
elte projekt kan
k holde sigg inden for de
en angivne
økonom
miske ramme og tidsramm
me.
Det er lig
geledes vigtiigt, at byggeriet fremstår som en integgreret samm
menhængende enhed,
e
men ssamtidig har en entydig defineret
d
afgrrænsning me
ellem SDCA
(Steno Diabetes
D
Cen
nter Aarhus) arealer og det
d øvrige Foorum.
Tilbudde
ene vurderess efter følgen
nde forslag til underkriteriier og vægtn
ning:


Kvalitet, funkktion og tekn
niske løsning
ger – (45 - 555%)



Arkitektur – (30 - 40%)



e og organisa
ation – (10 - 20%)
2
Samarbejde

den for nævn
nte intervalle
er fastsættess af Projektaffdelingen for
Endelig vægtning ind
DNU, nå
år det samled
de projektma
ateriale ligger klar til udbuud. Disse forrelægges
Projektg
gruppe for Fo
orum til godk
kendelse.
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5.2..1

Udspec
cificering aff underkriterrier
Endelig udspecificerring af underrkriterier skerr i forbindelsee med færdig
ggørelse af
udbudsm
materiale og vil synliggørre behovet fo
or det detaljeerede evalueringsgrundlag.

5.2..2

Forhandlingsemne
er
Under fo
orhandlinger ne må der so
om udgangspunkt forhanndles om alt, dog med
undtage
else af :





ende elemen
nter
Grundlægge
Kriterier for ttildeling
Mindstekravv
De endelige
e tilbud.

Hvorvidtt et element er grundlæggende, beror på hvorvidtt en ændring
g vil have
påvirket potentielle a
ansøgere elle
er tilbudsgive
ere fra at delltage i udbud
dsproceduren ellerr fordrejet ko
onkurrencen mellem ansø
øgere og tilbuudsgivere.
For at medvirke
m
til, a
at det er bygh
herren som i en forhandliingssituation
n definerer
omfange
et af eventue
elle justeringe
er i projektett, udarbejdess en liste, der anviser
hvilke fu
unktioner og kvaliteter, so
om i prioritere
et rækkefølgge enten kan reduceres i
projektet eller tilkøbe
es op til den økonomiske
e ramme - enn plus/minus liste. Entreprenøren får ikke forrdel ved at tillbyde en pris
s under den ø
økonomiske ramme,
men han
n diskvalifice
erer sig selv, hvis kan gårr over den økkonomiske ra
amme.

5.2..3

Ønskerr, skal-krav og mindste-krav
I forbind
delse med ud
dformningen af udbudsma
aterialet vil dder være forh
hold som
enten ka
an være ønssker, skal-kra
av eller minds
stekrav.
Omfanget af mindste
ekrav vil blive
e begrænsett, idet det er vigtigt, at ma
an ikke i
unødven
ndigt omfang
g låser totale
entreprenøren
n fast på krav
av, hvor der ik
kke efterlades mulighed for den
n bydende, at
a komme me
ed alternativee og måske bedre løsnings forslag end op
prindelig tiltæ
ænkt.
Mindstekrav vil speccifik være bes
skrevet og angivet i udbuudsmateriale
ets konkurrencebe
etingelser.
Da der ikke konkurre
eres på pris (mindste-kra
av), vil enhveer overskridelse af targetprisen ved endeliigt tilbud med
dføre kasserring af tilbudddet.
Jo flere endegyldige
e krav der stillles i udbudsmaterialet, joo større risiko er der for
at en tab
bende part e
efterfølgende
e kan klage over et evt. ennkelt oversett uopfyldt
skal-krav i det vinde nde projekt, med efterfølgende klageesag til følge..
Skal-kra
av adskiller ssig fra mindstte-krav ved at
a bygherren har mulighed for at
frafalde dem.
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5.2..4

Forhandlings- og b
bedømmels
sesudvalg
Under Projektgruppe
P
en for Forum
m nedsættes henholdsvis et Bedømmelsesudvalg
og et Fo
orhandlingsud
dvalg med fø
ølgegruppe.. Nærværendde beskrivels
se suppleres
af Bilag 2 "Organise ring af bygge
eprocessen Forum/SDCA
F
A"
Bedømm
melsesudvalg
get har til op
pgave at udvæ
ælge de to koonkurrencefo
orslag som
skal fortsætte til forh
handling og til sidst udpeg
ge den ende lige vinder. Undervejs
U
i
sudvalget aff arbejdsgrup
udvælge
elsesprocesssen støttes Bedømmelse
B
pper bestående af brugere sam
mt rådgivere med faglige kompetenceer indenfor ingeniørdiscipliner og
g arkitektur.

5.2.4..1

Bedøm
mmelsesudva
valget har fø
ølgende sam
mmensætninng:








1 repræsenttanter fra NN
NF
1 repræsenttant fra SDCA
A
1 repræsenttant fra RM
1 repræsenttant for Proje
ektafdelingen
n
1 repræsenttanter for AU
U
1 repræsenttant fra AUFF
F

Efter ønske kan med
dlemmerne i bedømmelsesudvalget m
medtage en bisidder, derr
kan rådg
give inden fo
or en relevant faglighed. Bisidder
B
har ingen besluttningskompetence.
sudvalget so
Det er Bedømmelse
B
om nedsætte
er relevante aarbejdsgrupp
per til at
vurdere tilbuddene. Arbejdsgrup
pperne refere
er til bedømm
melsesudvalg
get og forelægger derfor
d
vurderringer og anb
befalinger i fo
orhold til de gældende underkriterier.
Projekta
afdelingen og
g Bygherrerå
ådgiveren fun
ngerer som ssekretariat for Bedømmelsesu
udvalget.
Evalueriing af tilbudd
dene skal ske
e på objektiv
vt vis baserett på underkriterier med
vægtning fastlagt i u
udbudsmaterrialet
Bedømm
melsesudvalg
get skal tilstrræbe at træfffe beslutningg i enighed med
m henblik
på udpe
egning af én e
endelig vinde
er med efterffølgende inddstilling til Regionsrådet
og Aarhus Universite
ets (AU) bes
styrelse, som
m træffer denn endelige be
eslutning.
Er det ik
kke muligt forr Bedømmelsesudvalget at udpege één vinder vil det
d følge
heraf at udbuddet skkal gå om. Der skal hertil være lovligee grunde jf. udbudsregu
lerne. .

5.2.4..2

Forhandlingsudvallget
Forhand
dlingsudvalge
et har til opgave at genne
emføre forhaandlingsrunderne med
de to ko
onkurrencefo rslag som gå
år videre (beskrevet ovennfor) med henblik på at
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tilvejebringe størst m
mulig sikkerhed for at fors
slagene kan realiseres i bedst
b
muligt
omfang.. Der vil såled
des hovedsa
ageligt være tale om bygggetekniske fo
orhold, men
også forrhold som ve
edrører funktionalitet og arkitektur.
a
Forhand
dlingsudvalge
et består som
m udgangspu
unkt af:




Repræsenta
anter fra Projjektafdelinge
en
Bygherreråd
dgiver, sekretær

Forhand
dlingsudvalge
et kan tilpass
ses den konk
krete situatioon, og der kan nedsættes relev
vante arbejdssgrupper i fo
orhold til gæld
dende underrkriterier næv
vnt under
pkt. 5.2.
I forbind
delse med forrhandlingsud
dvalgets forhandlinger meed tilbudsgiv
verne nedsættes en
e følgegrup
ppe beståend
de af:





Repræsentaanter fra RM//PA
Repræsentaanter fra NNFF
Repræsentaanter fra AUFFF/AU

Forhand
dlingsudvalge
et koordinere
er med, indhe
enter relevannt mandat fra
a og rapporterer til følgegruppen
f
n med henblik på at sikre
e konsensuss omkring forrhandlingsemnerne
e.
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VEDER
RLAG
Totalenttreprenøren o
ådgivere ska
al i forbindelsse med konkurrencen
og dennes rå
præstere
e et betydelig
gt arbejde, og
o der bør sk
ke en vis form
m for honorering af de
totalentrrepriseteam ssom aflevere
er konditionsmæssige forrslag, men so
om ikke
vinder opgaven
o
Vederlag
get skal ikke
e dække team
mets omkostninger, men skal være i en
e så tilpas
størrelse
e, at det mottiverer teame
et. Specielt i en proces soom indeholde
er flere delafleverin
nger og forha
andlinger bø
ør de ikke vin
ndende team
ms honoreres i et rimeligt
. Følgen
nde er oplæg
g til størrelsen på vederlag i de respekktive faser:


Efter første fforhandlingsrunde indtil udpegning
u
aff to TE teams udbetales
kr. 300.000 pr. team derr udgår, i alt kr.
k 900.000



srunde ved udpegning
u
aff vinder udbe
etales kr.
Efter anden forhandlings
den ikke vind
dende part.
600.000 til d
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TIDSPL
LAN
Regions
srådets god
dkendelse af
a udbudssttrategi

Juni 2017

srådets god
dkendelse af
a byggepro
ogram
Regions
med øk
konomi og sselskabskonstruktion

Efterårett 2017

ndelse i NN F's bestyre
else
Godken

Septemb
ber 2017

ndelse i AU ´s bestyre
else
Godken

Oktober 2017

Godkendelse af aktsstykke (AU) i
Finansudvalget
2017

Oktober/d
december

Udsende
e prækvalifikkationsmaterriale

januar 2018

Udvælge
else af tilbud
dsgivere

Februar 2018
2

Modtage
else af forha ndlingstilbud
d

Ultimo ma
aj 2018

Reduktio
on til 2 tilbud
dsgivere

Ultimo aug
gust 2018

Endeligtt tilbud
2018

Primo nov
vember

Indstillin
ng vedr. betin
nget tildeling af
kontraktt til godkende
else i RR og AUFF

December 2018

Officiel udpegning
u
aff betinget vin
nder af
konkurre
encen

Primo januar 2019

Udviklingsperiode
Endelig kontrakt indg
gåelse

Medio jan. – medio martts 2019
Marts 2019

Projekte
eringsperiode
e

Marts 2019 – september 2019

Udførels
sesperiode

September 22019 – febru
uar 2022

Ibrugtag
gning

Juni - 202
22
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Organiserring a
af byg
ggepr
rocess
sen Forum
F
m

NNF

RR

AUFF
F/AU

Bes
styrelse//
Styrregruppe

Styre
egruppe
e

Styreg
gruppe

S
SDCA

D
DNU

Byggek
koordine
erings-gruppe S
SDCA

Projek
ktgruppe
e

P
Projekta
ansvarlig
g NNF

Fo
orum

Pro
ojektme
edarbejd
der NNF

NNF (2 rep)

Klinisk ledelsesrepræsentan
nt

AUFF/A
AU (2 rep)

ktleder RM
Projek

FFK (1 rep)

Projektleder PA

A (3 rep)
RM/PA

Projekttdirektør PA

PA fu
ungerer s
som sek
kretariatt

AUFF
F/AU

Byggek
koordine
erings-g
gruppe
AUFF
F/AU:
1-2 rep AU
UFF/FEA
AS
1 rep AU Bygniingssekrretariat
Teknis
sk chef fra
f AU Health
H
2 rep
p IKM
1 rep
p AU Hea
alth dek
kanat
2 rep
p Projek
ktafdelin
ngen

P
PA
Projek
ktleder

Bedømmelsesudva
alg
SDCA,
NNF/S
AUFF/AU
A
U, RM/PA
A

Byghe
errerådgiver

Fo
orhandlin
ngsudva
alg
PA
A+
bygherre
b
erådgive
er
følgeg
gruppe
AUFF
F/NNF
Udbu
udsfase

Totalentreprenø
ør

Rev 16.5.20
017.

Bilag 1.

Id

Opgavetilstand
Opgavenavn

Varighed

1

Visionsmøde og brugermøder

71 dage?

10

Fremsende udbudsstrategi til godkendelse i RR

30 dage

11

Fremsende økonomi til godkendelse i RR

22 dage

12

Godkendelse i AUFF´s bestyrelse

22 dage

13

Godkendelse af aktstykke (AUFF) i Finasudvalget

60 dage

14

Godkendelse i NNF bestyrelse

20 dage

15

Teknikkermøder - primært SDCA arealer

39 dage?

19

Færdigørelse af udbudsmateriale

69 dage?

20

Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale

50 dage

21

Oplæg til udbudsbekendtgørelse

1 dag?

22

Granskningsperiode

15 dage

23

Opretning fra granskning

4 dage

24

Udsendelse af udbudsbekendtgørelse + udbudsmateriale

1 dag?

25

Prækvalifikationsfasen (Udvælgelse af
konkurrenceteams)

15 dage?

26

Modtagelse af PQ ansøgninger

0 dage

27

Evaluering af indkommende ansøgninger

10 dage

28

Præsentations af indstilling for PA, AUFF og NNF

1 dag?

29

Godkendelse og endeligt valg af tilbudsgivere

1 dag?

30

Udsendelse af opfordrings- og afslagsskrivelser til
ansøgere

1 dag

31

Konkurrencefasen

33

Orienteringsmøde med hver enkelte totalentreprenørteam 2 dage

34

Indledende konkurrenceperiode

60 dage

35

Modtagelse af indledende forhandlingstilbud

1 dag?

36

TE´s præsent. af forhandlingstilbud for
bedømmelsesudvalget
1. forhandlingsrunde

3 dage

39
40

Præsentation for bedømmelsesudvalg og evt. justering 2 dage

43

Udsendelse af endelige BH kommentarer

1 dag?

44

TE´s tilpasning af tilbud ud fra kommentarer

20 dage

45

Modtagelse af endeligt forhandlingstilbud

1 dag?

49
50
51

Evaluering og udvælgelse af 2 totalentreprenørteam til
videre forhandling
Præsentation for bedømmelseudvalget
Evaluering i arbejdsgrupper
Færdiggørelse af evalueringsrapport og godk. i
bedømmelsesudvalget
Udsendelse af evalu.rapport til alle bydende m.
oplysning om vinder
2. forhandlingsrunde

Modtagelse af endelige tilbud

1 dag?

10 dage

58

Opsamling på evalu. rapport i bedøm.udvalget Indstilling af vinder
Indstille tildeling af betinget kontrakt til godkendelse i
RR, AUFF og NNF
Udsendelse af evaluerings rapport med udpegning af én
vinder
Standstill periode

3 dage

04-08

aug

sep

okt

nov

dec

2019
jan

feb

mar

12-10
01-09
13-10
08-11
02-01
Prækvalifikationsfasen (Udvælgelse af konkurrenceteams)

01-02

30 kalenderdage

16-02
21-02
22-02
Konkurrencefasen

23-02
01-03
27-02

21-05
22-05
23-05
1. forhandlingsrunde

28-05

01-06

04-06
05-06

07-06

08-06

19-06
20-06
08-08
Evaluering og udvælgelse af 2 totalentreprenørteam til videre forhandling

09-08

17-08
29-08
2. forhandlingsrunde

30-08

26-09

08-11
Endelig evaluering

09-11

22-11

23-11

20 dage

28-11

1 dag?

01-01
02-01

8 dage

14-01

40 dage?

63

Tilpasning af konkurrenceprojekt til dispositionsforslag

40 dage

64

Dialogmøder

1 dag?

65

Dialogmøder

1 dag?

66

Dialogmøder

1 dag?

Kontrahering

jul

42 dage?

Evaluering i de respektive arbejdsgrupper

67

jun

20 dage

57

Udviklingsfase

maj

51 dage?

55

62

apr

Færdigørelse af udbudsmateriale

1 dag?

10 dage

61

mar

28-09

8 dage

Udarbejdelse af endeligt tilbud

60

feb

5 dage

54

59

2018
jan

Teknikkermøder - primært SDCA arealer

1 dag?

53

Endelig evaluering

dec

22-12

15 dage?

20 dage

56

nov

31-10

5 dage

Første forhandling med de 2. TE´er med temalagt
dagsorden
Anden forhandling med TE'er

52

okt

21-06

3 dage

42

48

sep

Granskning i arbejdsgrupper - Udarb. af kommentarer til 5 dage
forh. møder
1 dag?
Møde i bedømmelseudvalget

41

47

aug

38 dage?

Forhandlingsmøder med TE´er med temalagte
dagsorden
Sammenfatning og udarb. af endelige kommentarer

46

11-05

jul

1 dag

Opstart tilbudsperiode

38

mar
apr
maj
jun
Visionsmøde og brugermøder

212 dage?

32

37

d. 29.05.2017

Forum
Tidsplan til og med kontrahering

Udviklingsfase

15-01
29-01
20-02
05-03

13 dage?

68

Kontraktforhandlinger

10 dage

69

Kontrahering

1 dag?

70

Indsende bekendtgørelse til EUT om indgåelse af kontrakt 1 dag

11-03

Kontrahering

20-03
22-03

Side 1

apr

maj

