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Udbudsbekendtgørelse
Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland - DNU
Hedeager 3
Aarhus
8200
DANMARK
Kontaktperson: Kaspar Bo Laursen
Telefon: +45 20125227
E-mail: Kaspar.Laursen@dnu.rm.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dnu.rm.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://n3g.4projects.com/document/
publicfiles.aspx?DocumentID=8d656bef-163c-4202-b064-367092067804&isRec=true
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Aarhus
8000
DANMARK
Kontaktperson: Jakob Lind Pedersen
Telefon: +45 30787592
E-mail: FO1_PQ@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.niras.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Aarhus
8000
DANMARK
Kontaktperson: Jakob Lind Pedersen
Telefon: +45 30787592
E-mail: FO1_PQ@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.niras.dk
I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

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

Betegnelse:
Ny dyrestald, DNU, Aarhus. Totalentreprise

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
45214600

II.1.3)

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Ny dyrestald, DNU, Begrænset udbud med forhandling i Totalentreprise i forbindelse med byggeri af ny
dyrestald, Aarhus
Projektering og udførelse

II.1.5)

Anslået samlet værdi

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45214630
45214610

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:
DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Palle Juul-Jensens Boulevard
8200 Aarhus N

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Der ønskes udført fælles faciliteter til dyreeksperimentel forskning (gnavere og andre mindre dyr) primært
placeret under terræn i ny DNU park.
Dyreeksperimentelle forskningsmodeller er af helt afgørende betydning for udvikling af nye og bedre
operationsmetoder, nye og bedre farmaka og nye og bedre teknologier i patientbehandlingen. Det er derfor af
stor betydning at udformning/indretning af bygningen som minimum kan leve op til standarder for internationale
forskningsmiljøer med høje krav til indeklima og dyrevelfærd.
Det samlede areal forventes at ligge i størrelsesordenen 2.600 m²

II.2.5)

Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6)

Anslået værdi

Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
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 mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Såfremt flere end 3-5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den
udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. oplysningerne i punkt III.1.3), pkt. 1)

II.2.10)

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

II.2.11)

Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12)

Oplysninger om elektroniske kataloger

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

III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal anvende det Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger
ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.
Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:
del II (afsnit D skal ikke udfyldes)
del III
del IV, afsnit B
del IV, afsnit C
Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav
vedrørende egnethed, skal der:
1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for
ansøger i forbindelse med opgaven og
2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.
Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske
enheds økonomiske kapacitet.
Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapaciteter
det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk sammen med ansøger for opfyldelse af kontrakten.
Såfremt ansøgning afgives af et konsortium skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens
opfyldelse og der skal udpeges én konsortiedeltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på
konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.

1) I ESPD del IV, afsnit B, anføres oplysning om omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår samt
oplysning om egenkapital og soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøgerens egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital skal være min. 7.000.000 DKK. i det
seneste afsluttede regnskabsår.
Ansøgerens omsætning skal være mindst DKK 35.000.000 i det seneste afsluttede regnskabsår.
Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 12 % i det seneste afsluttede regnskabsår.
III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal anvende det Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger
ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.
Ansøgere skal udfylde følgende i ESPD:
del II (afsnit D skal ikke udfyldes)
del III
del IV, afsnit B
del IV, afsnit C
Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav
vedrørende egnethed, skal der:
1) vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for
ansøger i forbindelse med opgaven og
2) ansøger skal vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.
Såfremt ad 1) og ad 2) ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske
enheds tekniske kapacitet.
Bemærk, det er et krav, at den eller de andre juridske enheder, som ansøger baserer sig på, for så vidt angår
teknisk og faglig kapacitet, rent faktisk vil kunne udføre den del af opgaven, som ansøgere basere sig på,
såfremt kontrakten tildeles ansøger.
Såfremt ansøgning afgives af et konsortium skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens
opfyldelse og der skal udpeges én konsortiedeltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på
konsortiets vegne. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD.
1) I ESPD del IV, afsnit C, anføres de betydeligste opgaver, som ansøger har udført indenfor de seneste 5 år,
vedrørende gennemførte opgaver indenfor forskningsfaciliteter.
Hver reference skal beskrives og der skal angives bygherre, tidspunkt og entreprisesum.
2) I ESPD del IV, afsnit C anføres ligeledes oplysning om det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede, det
seneste regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal indenfor de seneste 5 år mindst have udført én opgave som relatere sig til forskningsfaciliteter
såsom GMO dyrestalde og klassificeret R&D laboratorier hvor viden omkring renhedskrav, udførelse af
trykregulerede rum mv. har været påkrævet.
Ansøger skal årligt gennemsnitligt have mindst 15 beskæftigede det seneste regnskabsår.

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter

III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:
Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABT 93 samt dokumentet 4.
Generelle betingelser.

Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen, krav om anvendelse af praktikanter og
arbejdsklausul.
III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)

Proceduretype
Udbud med forhandling

IV.1.3)

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.4)

Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud,
der skal forhandles

IV.1.5)

Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at
indgå forhandlinger

IV.1.6)

Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8)

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

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.1)

Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/06/2016

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/02/2017

IV.2.7)

Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)

Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal disse stilles skriftligt via
mailadressen FO1_PQ@4projectsmail.com senest den 3. juni 2016 kl. 12.00. Besvarelse af spørgsmål,
herunder eventuelle rettelsesbreve m.v., der måtte være en følge af de fremsendte spørgsmål, vil løbende
blive uploadet til ” View-point” under prækvalifikationen. PQ ansøgerne opfordres derfor til løbende at holde sig
orienteret om udbuddet inde på Viewpoint.
Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf.
Udbudslovens § 138, udelukkes ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens §§ 135 og

136 og § 137, stk. 1 nr. 2. Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt
bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.
Del III i ESPD skal udfyldes forså vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 og den
frivillige udelukkelsesgrund i § 137,stk. 1 nr. 2.
For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrence og
Forbruger Styrelsen:
http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_til_eespd.pdf
Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (fil-navn: Bilag 1.4 - espdrequest.xml) via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome.
Dette udføres rent praktisk ved følgende:
- Hent Filen "Bilag 1.4 espd-request.xml" på udbudsportalen Viewpoint under mappen "06 Bilag".
- Gem den på eget pc-skrivebord
- Gå ind på ovennævnte hjemme side
- Tryk på "Dansk"
- Tryk på "Jeg er en økonomisk aktør "
- Tryk på "Importere ESPD" og følg anvisningerne.
Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri (BEK nr 1179 af 04/10/2013) er
gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i
projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen.
ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil
derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er
mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andre arbejder af samme art, jf. de nærmere
regler i konventionens artikel 2.
Entreprenøren skal efterleve »Klausul om anvendelse af praktikanter« Region Midtjylland. Denne klausul
kan hentes på http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncernokonomi/byggeri-og-ejendomme/Retningslinjer/
entreprenorpakke/
Frister for spørgsmål, spørgefrist og rettelsesbreve kan aflæses i dokumentet "Udbudsbrev".
I nærværende projekt vil anvendelsen af bygherrens indgåede rammeaftaler bliver transporteret til
totalentreprenøren. Dette betyder, at den accept der udarbejdes med hver enkelt rammeentreprenør vil blive
tiltransporteret til totalentreprenøren, som derved vedkender sig at få denne entreprenør tiltransporteret
og vedkender sig at efterkomme de vilkår som rammeentreprenøren aftalegrundlag bygger på. Enhver af
rammeentreprenørerne bliver altså en del af totalentreprisen på lige fod med øvrige underentreprenører. Se
dokumentet "Bygherreleverancer og rammeaftaler".
Alle konditionsmæssige tilbud som ikke får tildelt opgaven vil modtage en godtgørelse på kr. 50.000, - ekskl.
moms.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i
henhold til lov om klagenævnet for udbud §7 m.v., som følger:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage
fradagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen
er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr
på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter
offentliggørelsen
af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens
indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden. Såfremt klagen ikke er
indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2016

