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:
4. Oplysninger om virksomhedens 4. Oplysninger om virksomhedens
III.2.2) Økonomisk og finansiel
økonomiske forhold i form af
økonomiske forhold i form af
oplysninger om omsætning
oplysninger om omsætning
kapacitet, oplysninger og
(oplysninger om bruttofortjeneste
formaliteter, som er nødvendige for (oplysninger om bruttofortjeneste
er ikke tilstrækkeligt), resultat før
er ikke tilstrækkeligt), resultat før
at vurdere, om kravene er opfyldt:
skat, soliditetsgrad og egenkapital skat, soliditetsgrad og egenkapital
for de seneste tre tilgængelige
for de seneste tre tilgængelige
regnskabsår.
regnskabsår.
Er ansøger omfattet af krav i
Er ansøger omfattet af krav i
lovgivning, om offentliggørelse af
lovgivning, om offentliggørelse af
balance, skal balancen vedlægges. balance, skal balancen vedlægges.
Nystartede virksomheder der ikke
har mulighed for at fremlægge
disse oplysninger, skal i stedet
vedlægge bankerklæring eller
revisionserklæring, som vurderes
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
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give ovenstående oplysninger for
den periode, hvor virksomheden har
bestået.
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
(4) - Ansøgerens egenkapital skal
(4) - Ansøgerens egenkapital skal
III.2.2) Økonomisk og finansiel
have været positiv i hvert af de 3
have været positiv i hvert af de 3
seneste, disponible regnskabsår.
kapacitet, mindstekrav til det niveau, seneste, disponible regnskabsår.
- Egenkapitalen med tillæg af en
- Ansøgerens egenkapital med tillæg
der muligvis kræves:
eventuel ansvarlig lånekapital skal af en eventuel ansvarlig
være minimum følgende ved seneste lånekapital skal være minimum
balancedato:
følgende:
For Storentreprise E3-DP32-33_E1 For Storentreprise E3-DP32-33_E1
Råhusentreprisen, min. 5 mio. kr.
Råhusentreprisen, min. 5 mio. kr.
For Storentreprise E3-DP32-33_E2 For Storentreprise E3-DP32-33_E2
VVS- og Ventilationsentreprisen,
VVS- og Ventilationsentreprisen,
min. 3 mio. kr.
min. 3 mio. kr.
For Fagentreprise E3-DP32-33_E6 For Fagentreprise E3-DP32-33_E6
EL-entreprisen, min. 3 mio. kr.
EL-entreprisen, min. 3 mio. kr.
- Soliditetsgraden skal for alle
- Ansøgerens soliditetsgrad skal
ansøgere være min. 10% ved
være min. 10%.
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 minimum følgende ved
ansøgningstidspunktet:
For Storentreprise E3-DP32-33_E1
Råhusentreprisen, min. 5 mio. kr.
For Storentreprise E3-DP32-33_E2
VVS- og Ventilationsentreprisen,
min. 3 mio. kr.
For Fagentreprise E3-DP32-33_E6
EL-entreprisen, min. 3 mio. kr.
- Soliditetsgraden på min. 10% ved
seneste afsluttede måned.

Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
ændres:
10. Overordnet beskrivelse af
III.2.3) Teknisk kapacitet, oplysninger kvalitetssikringssystem.
og formaliteter, som er nødvendige Ved sammenslutning af ansøgere
for at vurdere, om kravene er opfyldt: (=konsortium) skal de ovenfor
nævnte oplysninger afgives for
hver deltager i konsortiet. Såfremt
ovennævnte oplysninger ikke
er afgivet for hver deltager i
konsortiet, indebærer det ikke, at
ansøgningen er ukonditionsmæssig,

Læses:
10. Overordnet beskrivelse af
kvalitetssikringssystem.
Ved sammenslutning af ansøgere
(=konsortium) skal de ovenfor
nævnte oplysninger afgives for
hver deltager i konsortiet. Såfremt
ovennævnte oplysninger ikke
er afgivet for hver deltager i
konsortiet, indebærer det ikke, at
ansøgningen er ukonditionsmæssig,
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men manglende oplysninger kan
have betydning for vurderingen af
konsortiets egnethed og udvælgelse
af tilbudsgivere.
Såfremt ansøger ønsker, at der ved
vurdering af ansøgers egnethed skal
lægges vægt på underentrerprenørs
kompetencer, skal ansøger
vedlægge en erklæring fra den
pågældende underentreprenør
om, at ansøger kan disponere over
underentreprenørens kompetencer
i tilfælde af, at opgaven tildeles
ansøger, samt en overordnet
beskrivelse af underentreprenørers
ydelser. I det omfang ansøger
ønsker, at underentreprenørens
kompetencer indgår i vurdering af
ansøgers egnethed, bør ansøgning
desuden vedlægge de i
udbudsbekendtgørelsen punkt
III.2.3 (teknisk kapacitet) anførte
oplysninger.
I det omfang ansøgning ikke er
vedlagt sådanne oplysninger fra
underentrerpenørs vedkommende,
vil ansøgning ikke blive betragtet
som ukonditionsmæssig, men
manglende oplysninger kan have
indflydelse på vurderingen af
ansøgers egnethed. Eksempel på
støtteerklæring er vedlagt på
Portaladressen som fremgår af pkt.
VI.3. "Yderligere oplysninger".

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

men manglende oplysninger kan
have betydning for vurderingen af
konsortiets egnethed og udvælgelse
af tilbudsgivere.
Såfremt ansøger ønsker, at der ved
vurdering af ansøgers egnethed skal
lægges vægt på underentrerprenørs
kompetencer, skal ansøger
vedlægge en erklæring fra den
pågældende underentreprenør
om, at ansøger kan disponere over
underentreprenørens kompetencer
i tilfælde af, at opgaven tildeles
ansøger, samt en overordnet
beskrivelse af underentreprenørers
ydelser. I det omfang ansøger
ønsker, at underentreprenørens
kompetencer indgår i vurdering af
ansøgers egnethed, bør ansøgning
desuden vedlægges de i
udbudsbekendtgørelsen punkt III. 2.2
(økonomisk og finansiel kapacitet)
og punkt III.2.3 (teknisk kapacitet)
anførte oplysninger.
I det omfang ansøgning ikke er
vedlagt sådanne oplysninger fra
underentrerpenørs vedkommende,
vil ansøgning ikke blive betragtet
som ukonditionsmæssig, men
manglende oplysninger kan have
indflydelse på vurderingen af
ansøgers egnethed. Eksempel på
støtteerklæring er vedlagt på
Portaladressen som fremgår af pkt.
VI.3. "Yderligere oplysninger".

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:
19/01/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-007596
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