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Udbudsbekendtgørelse
Tjenesteydelser
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Psykiatrien
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Tingvej 15A
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Grauballe
E-mail: jegrau@rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1737Ny_Psykiatri_i_Viborg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Udbud af bygherrerådgivningsaftale vedrørende Ny Psykiatri i Viborg

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Den udbudte aftale omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Ny Psykiatri i Viborg.
Bygherrerådgiveraftalen forventes at omfatte ydelser til en samlet værdi af ca. 7-9 mio. kr. leveret i løbet af hele
perioden fra projekts opstart til 1 års gennemgang (forventet 2021 – 2028).

II.1.5)

Anslået samlet værdi

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2)

Beskrivelse
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II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71244000 Omkostningsberegninger, omkostningsovervågning
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:
Søndersøparken, 8800 Viborg

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Ordregiver er Region Midtjylland, Psykiatrien. Regionernes hovedopgave er at styre og administrere det danske
sundhedsvæsen. Regionerne står dermed for både den somatiske og psykiatriske behandling. Regionerne
har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske
sygehuse, afdelinger og afsnit.
For en nærmere beskrivelse af Region Midtjylland henvises i øvrigt til regionens hjemmeside.
Den udbudte bygherrerådgiveraftale omfatter bygherrerådgivning vedr. Ny Psykiatri i Viborg.
Bygherrerådgiverens bistand er opdelt i følgende faser, jf. YBB19:
1. Indledende rådgivning
1.2 Idéoplæg
1.4 Byggeprogram
2. Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise
2.2 Valg af rådgiver
2.3 Projektering
2.4 Valg af entreprenør
2.5 Udførelse
2.6 Aflevering

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og ydelsesplan / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV-er / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 30 %

II.2.6)

Anslået værdi

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 81
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
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Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Ordregiver vælge de 5 ansøgere, der opfylder
mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og
faglige formåen.
Ved vurderingen vil Ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring
med:
• Bygherrerådgivning i forbindelse med sundhedsbyggeri
• Bygherrerådgivning i forbindelse med psykiatribyggeri
• Bygherrerådgivning i forbindelse med programmering og brugerinddragelse af sundhedsbyggeri
• Bygherrerådgivning vedrørende nybyggeri i bynært miljø
• Bygherrerådgivning vedrørende byggerier med høj kompleksitet ift. organisation, interessenter, proces og
kontekst.
• Bygherrerådgivning i forbindelse med bæredygtighedscertificeret byggeri
Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 8 referencer fra
de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner. For at opfylde
mindstekravene til teknisk og faglig formåen skal ansøger dog fremvise min. 1 afsluttet reference fra de seneste
5 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter. Det er ikke et krav, at øvrige referencer – der ikke tjener til
opfyldelse af mindstekrav – er afsluttet.
Oplyser ansøgeren referencer i form af projekter, der er udført i henhold til en rammeaftale, vil enhver af et
sådant konkret projekt tælle som én reference. En rammeaftale i sig selv, hvor der ikke er udført konkrete
projekter, vil ikke tælle som en reference.
Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle
underrådgiveres formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 8 referencer inkl. referencer fra disse andre
virksomheder.
Oplyser ansøgeren om mere end 8 referencer, vil det være de første 8 referencer, der indgår i bedømmelsen af
ansøgningen.
II.2.10)

Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11)

Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14)

Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)

Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
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Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive
erklæring om følgende forhold:
— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske
udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning,
børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og
— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, der alle finder anvendelse.
Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.
Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et
særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.
Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og
faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte
erklæringer, ligesom der for sådanne virksomheder skal vedlægges udfyldt erklæring, jf. bilag 2 og 3 til
prækvalifikationsmaterialet.
III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B, hvor
egenkapital udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav".
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
A) En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.
B) En omsætning på minimum 15 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.
Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed for hele den periode, der
anmodes om, angives den dato, hvor ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed samt oplysninger om
omsætning og egenkapital for den periode.

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPDdokumentets del IV, pkt. C.
• Beskrivelse af projektet, af egne ydelser i forbindelse med projektet og status på projektet (herunder om det er
afleveret)
• Projektets omfang
• Aftalens værdi ekskl. moms
• Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt)
• Kontaktoplysninger på bygherre/kunde
Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der
uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til
referencebilaget i ESPD-dokumentet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 1 afsluttet reference fra de seneste 5 år med opfyldelse af
aftaler af lignende karakter. En reference anses for afsluttet ved byggeriets aflevering i AB92/AB 18’s forstand.
Perioden er udvidet fra 3 til 5 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence jf. udbudslovens § 155, nr. 2, 2. led, da
der alene skønnes at være et begrænset antal aftaler/referencer, der opfylder nedenstående krav til aftaler af
lignende karakter.
Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler med en værdi på min. kr. 3 mio. ekskl. moms indeholdende
følgende ydelser:
• Levering af bygherrerådgivning i forbindelse med sundhedsbyggeri

Del IV: Procedure
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IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Proceduretype
Begrænset udbud

IV.1.3)

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8)

Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.2)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2021
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/08/2021

IV.2.4)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.2.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)

Yderligere oplysninger:

VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i
relation til gennemførelse af udbud:
1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem
der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for
beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har
indgået en kontrakt.
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 standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
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VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2021

