Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: http://
simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende
oplysninger, uafsluttet procedure
eller berigtigelse
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
Officielt navn: Region Midtjylland, Hospitalsenheden
Vest, DNV-Gødstrup.

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning

Postnummer: 7400

Land: Danmark (DK)

Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup. Telefon: _____
Att: Michael Hyllegaard
Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax: _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) http://www.vest.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL) _____
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) http://www.byggeweb.dk
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) http://www.byggeweb.dk
I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed

Ordregiver
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Del II: Kontraktens genstand
II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
DNV- Gødstrup. E1,2,3-DP11-E04 IT-netværk. Rammeaftale, funktionsudbud.
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en
række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.
Byggeriet opføres i 3 etaper:
- Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
- Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
- Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal
serviceby inkl. teknikhuse.
Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E04 og dækker etablering
af IT-netværk i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af IT-netværk i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen
udbydes som funktionsudbud.
Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af
etablering og levering af passiv infrastruktur inklusive ODF (Optical Distribution Frame) samt splidsekassetter,
herunder oplægning af fibertomrør, iblæsning af optiske fibre, splidsning af optiske fibre, montering af
fiberkonnektorer, opmærkning af den samlede installation, test og certificering, montering af microswitche og
wifiantenner (bygherreleverance) og as-built dokumentation af den samlede leverance, baseret på indlægning
af data i bygherrens system Telemator.
I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt
forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017
for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal
2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af
udbudsmaterialet.
Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne
enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand
Yderligere genstand(e)

Primærglossaret
45200000
45215140
45300000
45310000
45315600

Supplerende glossar (hvis relevant)
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Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset udbud
Forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog
Forhandling med udbud
Forhandling uden udbud
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
_____
IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:
Oprindelig bekendtgørelse sendt via
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ECAS_njestine
Dokumentreference: 2015-170288 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 248-450900 af: 23/12/2015 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
18/12/2015 (dd/mm/åååå)
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger
VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse
VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:
VI.3.1)
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den
ordregivende myndighed
Begge
VI.3.2)
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
4. Oplysninger om virksomhedens 4. Oplysninger om virksomhedens
III.2.2) Økonomisk og finansiel
økonomiske forhold
økonomiske forhold
i form af oplysninger om omsætning i form af oplysninger om omsætning
kapacitet, oplysninger og
(oplysninger om
formaliteter, som er nødvendige for (oplysninger om
bruttofortjeneste er ikke
bruttofortjeneste er ikke
at vurdere, om kravene er opfyldt
tilstrækkeligt), resultat før
tilstrækkeligt), resultat før
skat, soliditetsgrad og egenkapital for skat, soliditetsgrad og egenkapital for
de seneste tre
de seneste tre
tilgængelige regnskabsår.
tilgængelige regnskabsår.
Er ansøger omfattet af krav i
Er ansøger omfattet af krav i
lovgivning, om
lovgivning, om
offentliggørelse af balance, skal
offentliggørelse af balance, skal
balancen vedlægges.
balancen vedlægges.
Nystartede virksomheder der ikke
har mulighed for at
fremlægge disse oplysninger, skal i
stedet vedlægge
bankerklæring eller
revisionserklæring, som vurderes

DA Standardformular 14 - Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

4/6

at kunne dokumentere ansøgerens
finansielle og
økonomiske formåen, herunder
omsætning,
egenkapital og soliditetsgrad.
Hvis ansøgerens virksomhed er
etableret indenfor de
sidste 3 år (men som har afsluttet ét
regnskabsår),
skal ansøgeren alene give
ovenstående oplysninger for
den periode, hvor virksomheden har
bestået.

Placering af det tekststykke, der skal
ændres:
III.2.2) Økonomisk og finansiel
kapacitet, mindstekrav til det niveau,
der muligvis kræves:

I stedet for:

Læses:

(4) - Ansøgerens egenkapital skal
(4) - Ansøgerens egenkapital skal
have været positiv i
have været positiv i
hvert af de 3 seneste, disponible
hvert af de 3 seneste, disponible
regnskabsår.
regnskabsår.
- Egenkapitalen med tillæg af en
- Ansøgerens egenkapitalen med
eventuel ansvarlig
tillæg af en eventuel ansvarlig
lånekapital skal være min. 2,5 mio. lånekapital skal være min. 2,5 mio.
kr. ved seneste
kr.
balancedato.
- Ansøgerens omsætning skal være
- Omsætning skal være mindst 11
mindst 11 mio. kr. i det
mio. kr. i det seneste,
seneste, disponible regnskabsår.
disponible regnskabsår.
- Ansøgerens soliditetsgrad skal
- Soliditetsgraden skal være min.
være min. 10%.
10% ved seneste
balancedato.
Hvis virksomheden er etableret inden
for de sidste
3 år, gælder ovenstående
minimumskrav for de år
virksomheden har eksisteret.
Hvis der ikke foreligger et afsluttet
årsregnskab for
virksomheden, skal i stedet
vedlægges bankerklæring
eller revisionserklæring, som
dokumenterer:
- Egenkapitalen med tillæg af en
eventuel ansvarlig
lånekapital på min. 2,5 mio. kr. ved
ansøgningstidspunktet.
- Omsætning skal være mindst
917.000 kr. i
gennemsnit pr. måned siden
etablering af
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virksomheden.
- Soliditetsgraden på min. 10% ved
ansøgningstidspunktet.
Placering af det tekststykke, der skal
ændres:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten
eller indkøbet/indkøbene :

I stedet for:

Læses:

I alle 3 etaper udføres entreprisen
sideløbende med de øvrige
indvendige arbejder. På nuværende
tidspunkt
forventes opstart på byggeplads i 3.
kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal
2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017
for etape 3. Aflevering forventes at
være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3.
kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal
2019 for etape 3. Det endelige
udførelsestidspunkt for etape
1 fastlægges i forbindelse med
udsendelse af
udbudsmaterialet.

I alle 3 etaper udføres entreprisen
sideløbende med de øvrige
indvendige arbejder. På nuværende
tidspunkt forventes opstart på
byggeplads i:
4. kvartal 2016 for etape 1
3. kvartal 2018 for etape 2
Etape 3 – Somatik 3 kvartal 2018
Etape 3 – Serviceby 1 kvartal 2017
Aflevering forventes at være:
4. kvartal 2018 for etape 1
3. kvartal 2019 for etape 2
Etape 3 – Somatik 3 kvartal 2019
Etape 3 – Serviceby 3 kvartal 2018
Det endelige udførelsestidspunkt for
etape 1 fastlægges i forbindelse med
udsendelse af udbudsmaterialet.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Læses:

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Tekststykke, der skal tilføjes:
VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-008435
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