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

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Vest, DNVGødstrup

Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning

Postnummer: 7400

Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup

Land: Danmark (DK)

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 - DP32-33 Serviceby og Teknikhus
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejde ved etablering af Serviceby til Det Nye hospital i Vest i daglig tale
DNV-Gødstrup.
Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside: http://
www.dnv.rm.dk/
Det samlede hospitalsbyggeri er opdelt i tre etaper, hvor nærværende entrepriser indgår som en del i projektets
3. etape Serviceby DP32-33:
Servicebyen er bygget op omkring den centrale varemodtagelse samt affalds- og linnedcentralen, som
udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Herudover indeholder Servicebyen Centralkøkken, Sterilcentral,
Cytostatica, Apotek, Post, Arkiver, Affald, Kælder, Teknikhus på tag samt et område med Fælles kontorer og
Personalefaciliteter. Herunder Garderober og Motionsrum med Omklædning og Bad til Servicebyens personale.
Bygningsdele:
Projektet indeholder udgravning for kælder, inkl. grundvandssænkning og øvrigt tørholdelse, hvor anden
entreprenør forud for dette arbejde har rammet betonpæle som overtages og kappes under nærværende
projekt.
Der udføres bygningsvvs og -ventilation, samt afløbs- og afvandingsanlæg.
Facader er betonsandwichelementer, teknikhus på tag er bærende stålkonstruktion med lette vægge.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af betondæk og ståltrapezplader.
Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og træ/alupartier, samt enkelte vareindleveringsporte.
Indvendige vægge er en kombination af lette stål/gipsvægge, pore/betonvægge samt kølerumsvægge.
Gulvoverflader består af vinyl og linoleum, samt malede gulvoverflader
Lofter er stålkassettelofter og renrumslofter.
Teknikhus DP33:
Teknikhus i terræn er et selvstændigt Teknikhus til VVS.
Arealer:
DP32-33 Serviceby og Teknikhuse er på ialt 7244 m² brutto, heraf udgør 836 m² teknikhuse i terræn, 521m²
udgør teknikhuse på tag samt 46m² udgør kælder under Serviceby.
Landskab:
Landskabsarbejder for Serviceby og teknikhuse er følgende:
• Grusplads mellem teknikhus Øst og Serviceby, samt grusplads mod sydvest.
• Varegård med belægningssten og anlæg for læsseramper og trapper.
• Forbindelsessti mellem Teknikhus vest og Serviceby
• Tre lysgårde i Serviceby
Projektet er opdelt i følgende delprojekter:
Storentreprise E3-DP32-33_E1 Råhusentreprisen
Storentreprise E3-DP32-33_E2 VVS- og Ventilationsentreprisen
Fagentreprise E3-DP32-33_E3 Tømrer/Snedkerentreprisen
Fagentreprise E3-DP32-33_E4 Gulvbelægningsentreprisen
Fagentreprise E3-DP32-33_E5 Malerentreprisen
Fagentreprise E3-DP32-33_E6 EL-entreprisen
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Forventet opstart på byggepladsen primo august 2016.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand

Primærglossaret
45215100

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_nedskeal
Dokumentreference: 2015-171473 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 249-453536 af: 24/12/2015 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
22/12/2015 (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:
VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud
01/02/2016 Tidspunkt: 12:00
eller ansøgninger om deltagelse
(dd/mm/åååå)

Læses:
22/02/2016 Tidspunkt: 12:00
(dd/mm/åååå)

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:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/
Servicebyen DP32 er en 1. etages bygning.
indkøbene :
Der er en mindre kælder samt teknikhus på tag.
Serviceby DP32 er indrettet og fordelt med følgende
arealer og funktioner:
Værksted
Værksted etableres som et stort rum uden skillevægge
og loft.
Funktionen udgør ca. 122 m² i bruttoareal.
Affald og linned
Affalds- og linnedcentralen udgør sammen med
varemodtagelsen kernefunktionen i servicebyen.
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Affaldscentralen er disponeret med affalds‐ og
linnedsug, lasteramper, sluser og affaldscyklon.
Funktionen udgør ca. 596 m² i bruttoareal.
Varemodtagelse
Den centrale varemodtagelse i servicebyen håndterer
hovedparten af alle vareleverancer til DNV Gødstrup.
Varerne modtages, udpakkes, crossdockes og
videredistribueres med AGV-transport til resten af
hospitalet.
Centralkøkkenet har særskilt varemodtagelse.
Modtagelse samt ekspedition af post ligger placeret i
forbindelse med varemodtagelsens reception.
Funktionen udgør i alt ca. 630 m² i bruttoareal.
Udover varemodtagelse/ crossdocking indeholder
funktionen reception, post, ladestation til trucks samt
rengøringsrum.
Arkiv og depoter
I tilknytning til varemodtagelsen etableres rum til
pakning af prøvekasser.
Apotek
Apoteket er placeret tæt på varemodtagelse og
afsendelsesområde. Der er indgår sikring i facader
imod uvedkommende adgang udefra.
Apoteket disponeres med klassificerede rum
(renhedsklasser B, C, og D), adskilt med sluser.
Imellem sluser udføres døre og gennemrækningsskabe
med interlock.
Der etableres varemodtagelse, lægemiddeldepot/
pakkerum, pillemaskine, deblister- og kannisterum samt
rum til pakning af servicekasser til patientmedicin.
Funktionen udgør ca. 545 m² i bruttoareal. Der
etableres et samlet rum for pakning af akutkasser samt
prøvekasser.
Cytostatica
Cytostatica afsnittet producerer medicin til behandling
af kræftpatienter. Cytostatica disponeres med
klassificerede rum (renhedsklasser B, C, og D), adskilt
med sluser.
Imellem sluser udføres døre og gennemrækningsskabe
med interlock.
Der etableres depoter, teknikrum, produktionsrum,
laboratorierum, sluser med omklædning, toiletrum og
sprøjtefylderrum.
Cytostatikaproduktion udgør ca. 369 m² i bruttoareal.
Centralkøkken
Køkkenet indeholder varm og kold produktion,
pakkeområde, opstillingsplads til vogne, diverse køle-,
fryse- og depotfaciliteter, varemodtagelse, rengøring og
personaletoilet.
Centralkøkkenet har egen varemodtagelse.
Funktionen udgør ca. 602 m² i bruttoareal.
Sterilcentral
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Sterilcentralen genbehandler brugte instrumenter fra
OP og er disponeret i forhold til et produktionsflow med
udlevering af færdigsteriliserede instrumenter pakket i
casecarts, der køres med AGV-transport til OP-afsnit og
DKA.
Sterilcentralen indrettes efter et vognkoncept. En
forudsætning for dette koncept er, at vognene UVbestråles i elevator fra kælder til OP/ DKA.
Funktionen indeholder afsnit til modtagelse, afrydning
samt vask af vogne, containere og instrumenter.
Derudover pakkerum, autoklavering og sterilt lager.
Funktionen udgør ca. 1340 m² i bruttoareal.
Fælles kontorer og personalerum
Servicebyens fælles kontorområde indeholder et
antal kontorer og samtalerum samt et personale‐ og
møderum.
Fælles personalefaciliteter udgør ca. 141 m² i
bruttoareal.
Kontorer for service- og logistikpersonale
Kontorområde for service og logistik udgør ca. 243 m² i
bruttoareal.
Personaleomklædning og bad
Der etableres garderobe, uniformsrum, omklædnings‐
og badefaciliteter til ca. 170 personaler i servicebyen.
Garderobeskabe etableres efter koncept med faste
skabe.
Funktionen udgør ca. 192 m² i bruttoareal.
Motionsrum
Motionsrum udgør ca. 218 m² i bruttoareal.
Trafik- og teknikarealer
Hovedkorridor i Serviceby DP32 udgør ca. 715 m² i
bruttoareal. Herunder Teknikhus på tag udgør 521 m² i
bruttoareal.
Dertil kommer et antal teknikrum samt øvrige
trafikarealer udgør ca. 173m².
Teknikhus DP33 er indrettet og fordelt med følgende
arealer og funktioner:
Teknikhus i terræn er et selvstændigt og fritliggende
Teknikhus placeret i terræn.
Teknikhuset er indrettet til VVS, derudover er depoter
for gaskolber etableres i terræn sammenbygget med
teknikhus for VVS.
Teknikhus udgør ca. 836 m² i bruttoareal.
Bygningsdele Serviceby DP32:
Projektet indeholder udgravning og støbning af
kælder, terrændæk, fundamenter, opfyldning,
grundvandssænkning og øvrigt tørholdelse, hvor anden
entreprenør forud for dette arbejde har rammet
betonpæle samt kalkstabiliseret jorden, arbejdet
overtages og kappes under nærværende
projekt.
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Der udføres bygnings vvs og -ventilation, samt afløbsog afvandingsanlæg.
Facader er betonsandwichelementer, teknikhus på tag
er bærende stålkonstruktion med præfabrikerede lette
vægge med stålbeklædning.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af
betondæk og ståltrapezplader.
Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og
træ/alupartier, samt vareindleveringsporte.
Indvendige vægge er en kombination af lette stål/
gipsvægge, pore/betonvægge samt kølerumsvægge.
Gulvoverflader består af vinyl og linoleum, samt malede
gulvoverflader.
Lofter er stålkassettelofter og renrumslofter.
Inventararbejder er fast inventar som under/højskabe,
hylder og bordplader.
Malerarbejder udføres med vandbaseret maling på
underlag af beton/porebeton, gipsvægge og -lofter.
El-arbejder indeholder stærk og
svagstrømsinstallationer incl. føringsveje.
Bygningsdele Teknikhus i terræn DP33:
Teknikhus i terræn udføres med terrændæk i beton,
ydervægge er bærende stålkonstruktion med
præfabrikerede lette vægge med stålbeklædning.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af
ståltrapezplader.
Indvendige vægge er en kombination af lette stål/
gipsvægge og betonvægge
Facadepartier er alu/alu partier.
Gulvoverflader består af malede gulvoverflader.
Malerarbejder udføres med vandbaseret maling på
underlag af gipsvægge.
Bygningsdele Landskab DP32-33:
Landskabsarbejder for Serviceby og teknikhus er
følgende:
• Grusarealer
• Græsarealer
• Varegård med asfalt og belægningssten og anlæg for
læsseramper og trapper.
• Stiarealer med belægningssten
• Tre lysgårde i Serviceby med grusbelægninger.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 1 Betegnelse : Storentreprise
E3-DP32-33_E1 Råhusentreprisen 5) Yderligere
oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:
Delaftalen omfatter bl.a.:
Jord- og kloak arbejder for bygninger og belægninger,
herunder også supplerende kalkstabilisering og
udgravning af byggegrube for ca. 50m2 kælder inkl.
grundvandssænkning. Anden entreprenør har forud
kalkstabiliseret områder samt rammet betonpæle.
Under nærværende delaftale udføres pælekapning
og støbning af pladsstøbt kælder og fundamenter,
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samt opfyldning under og støbning af terrændæk. Der
leveres og monteres betonelementer som facader,
indvendige vægge samt tagdæk.
Fritliggende teknikhus samt teknikhuse på tag
udføres som stålrammekonstruktioner med let
facadebeklædning under denne delaftale.
Murerarbejder omfatter opmuring af letklinkerblokke
ved sokkeler og på tag, udvendige pudsearbejder på
sokkeler, opmuring af indvendige porebetonvægge,
vægflisearbejder med vådrumsbehandling.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af
betondæk og ståltrapezplader.
Udvendige skelletkonstruktionsarbejder på tag og i
terræn er af lette præfabrikerede stålelementvægge
med en kerne af isolering.
Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og
træ/alupartier, samt vareindleveringsporte.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 2 Betegnelse : Storentreprise
E3-DP32-33_E2 VVS- og Ventilationsentreprisen 5)
Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 3 Betegnelse : Fagentreprise E3DP32-33_E3 Tømrer/Snedkerentreprisen 5) Yderligere
oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 4 Betegnelse : Fagentreprise E3DP32-33_E4 Gulvbelægningsentreprisen 5) Yderligere
oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Delaftalen omfatter bl.a.:
VVS arbejdet
- Faldrør og sanitet
- Regnvandsinstalllation
- Brugsvandsinstallation
- Varmeinstallation, primært til varmeflader,
zonevarmeflader
- Mindre køleanlæg, icl modulrum
- Isolering af tekniske installationer
- Mindre byggepladsinstallationer
Ventilationsarbejdet
- Ventilationsarbejdet, fordelt på flere hovedaggregater
- Kanalarbejder
- Ventilationsarmaturer
- Isolering af ventilationskanaler

Delaftalen omfatter bl.a.:
Indvendige vægge er af lette stål/gipsvægge med
teleskopløsninger.
Lofter er nedhængte stålkassettelofter samt faste
nedhængte renrumslofter i Cytostatica.
Indvendige døre og glaspartier er en kombination
af partier med stålkarme og trækarme, samt
stålbrandporte.
Fast inventar indeholder bla. gennemrækningsskabe
med/uden interlock, under,-/højskabe, systemhylder
faste/eleverbare bordplader

Delaftalen omfatter bl.a.:
Udstøbning af afretningslag med/uden fald på
bærende terrændæk af beton samt afretningslag på
betondækelementer.
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Udstøbning af selvnivellerende spartelmasse på
afretningslag.
Der udføres vinyl incl. hulkehle, linoleum, epoxy
belægninger på gulve samt indstøbte måtterammer
indvendigt ved indgangsdøre.
Der udføres gulve med ledende vinyl.
Der udføres vinyl beklædning på vægge og loftfrise i
Cytostaticaområde.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 5 Betegnelse : Fagentreprise
E3-DP32-33_E5 Malerentreprisen 5) Yderligere
oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 6 Betegnelse : Fagentreprise E3DP32-33_E6 EL-entreprisen 5) Yderligere oplysninger
om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Delaftalen omfatter bl.a.:
Malerbehandlinger på beton, gips og porebetonvægge,
samt malerbehandlinger i ovenlysskakte.
Der udføres speciel malerbehandling på vægge og loft
af tykfilmsbelægning i Cytostaticaområde samt i dele af
køkkenområde.
Der udføres bygningsrengøring under malerarbejdet.

Delaftalen omfatter bl.a.:
- Lysinstallationer inkl. belysningsarmaturer
- Kraftinstallationer
- Hovedfremføringsveje
- Supplerende føringsveje for svagstrømsinstallationer
(BMS, brandsikringsanlæg, person- og
bygningssikringsanlæg)
- Mindre byggepladsinstallationer
- Lynaflederanlæg og jordingsanlæg
- IT-net

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/01/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-012303
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