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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50458-2020:TEXT:DA:HTML

Danmark-Herning: Skilte og beslægtede produkter
2020/S 023-050458
Udbudsbekendtgørelse
Varer
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest
Postadresse: Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ninna Dahl Laursen
E-mail: ninna.dahl.laursen@vest.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vest.rm.dk
I.2)

Information om fælles indkøb

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NIRAS A/S
Postadresse: Ceres Allé 3
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Møller
E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand
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II.1)

Udbuddets omfang

II.1.1)

Betegnelse:
DNV Gødstrup - Udbud af indendørs og udendørs skilte og wayfindingelementer

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
44423400

II.1.3)

Kontrakttype
Varer

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Udbuddet vedrører anskaffelse af indendørs og udendørs skilte og wayfindingelementer til DNV Gødstrup,
omfattende produktion, levering og montering af udendørs og indendørs skilte/wayfindingelementer til fremført
el på Regionshospitalet Gødstrup, Psykiatrien og NIDO. De områder som skal skiltes, er indkørselsveje, parealer, gangarealer, de primære indgangsarealer, primære gangarealer, hovedtrapperum og patientrettede
hovedfunktioner frem til ankomststandere, receptioner og henvendelsessteder samt dørskilte i patientrettede
gangforløb.
Opgaven udbydes i fagentreprise og med AB92 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser.
Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

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)
45000000
34992000
31523000
44100000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:
DNV-Gødstrup
Gødstrupvej 43
7400 Herning

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet vedrører anskaffelse af indendørs og udendørs skilte og wayfindingelementer til Regionshospitalet
Gødstrup (herefter betegnet bygherre/DNV Gødstrup).
Det nye hospital i vest, Regionshospitalet Gødstrup er beliggende nordvest for Herning. Hospitalet står færdigt
i 2020 og åbner op for patienter i 1. kvartal 2021. Hospitalet er et af de nye supersygehuse og skal være
akuthospital og varetage regionale funktioner og specialer for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland.
Som en del af det 145 000 m2 store hospital vil 13 000 m2 være til psykiatrien. Derudover vil hospitalet
indeholde forsknings- og uddannelsescentret NIDO.
Nærværende udbud omfatter produktion, levering og montering af udendørs og indendørs skilte/
wayfindingelementer til fremført el og omfatter Regionshospitalet Gødstrup, Psykiatrien og NIDO. De
områder som skal skiltes er indkørselsveje, p-arealer, gangarealer, de primære indgangsarealer, primære
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gangarealer, hovedtrapperum og patientrettede hovedfunktioner frem til ankomststandere, receptioner og
henvendelsessteder samt dørskilte i patientrettede gangforløb.
Opgaven udbydes i fagentreprise og med AB92 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser.
Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.
II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45

II.2.6)

Anslået værdi

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
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:
Region Midtjylland påregner at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.
Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil udbyder foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede.
Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencerne.
I vurderingen af referencerne vil Region Midtjylland lægge vægt på, at referencerne viser:
- at tilbudsgiver kan fremvise referencer, der i omfang og kompleksitet svarer til den udbudte opgave,
- at tilbudsgiver kan fremvise referencer de viser erfaring med projektering, produktion, udførelse og montering
af udendørs og indendørs lysskilte/pyloner gerne indeholdende illustrationer/fotos af lys-skiltene/pylonerne,
- at ansøger kan fremvise referencer, der viser erfaring med special fremstillede skiltetyper,
- at ansøger kan fremvise referencer, der viser erfaring med egenproduktion af skilte.

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
Udbuddet gennemføres via Byggeweb, www.rib-software.dk og udbudsmaterialet findes på adressen https://
www.rib-software.dk/udbudsportal under udbudsnummer TN419964A.
Ansøgning skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Byggeweb/RIB-software, http://www.ribsoftware.dk

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
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
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Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under
hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:
- Årlig omsætning:
Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 10 000 000 DKK.
- Egenkapital:
Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i de seneste 3 regnskabsår.
III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
I udbudsmaterialet er vedlagt en referenceskabelon, som vi anbefaler ansøger at udfylde og uploade med
ansøgningen. Skabelonen indeholder de oplysninger bygherre ønsker at modtage. Det er derudover muligt for
ansøger at uploade supplerende filer med fx fotos fra referenceprojekterne.
På den baggrund bedes ansøger vedlægge følgende:
- Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 5 år. Med
sammenlignelige forstås referencer fra hospitaler, lufthavne, uddannelsesinstitutioner, konferencecentre eller
tilsvarende byggerier med komplekse logistikforhold.
Hver reference bedes indeholde følgende oplysninger, der vil indgå i bygherres eventuelle udvælgelse.
Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog nedenfor og det
opstillede mindstekrav for teknisk og faglig formåen), men vil kunne komme ansøger til skade i forbindelse med
vurderingen. Referencerne bør derfor medtage:
- Beskrivelse af projektet som helhed og ansøgers ydelser,
- Bygherre,
- Angivelse af, om projektet indeholder lysskilte,
- Udførelsestidspunkt (start og afleveringstidspunkt),
- Projektets samlede entreprisesum hhv. ansøgers kontraktsum,
- Beskrivelse af, om referenceprojektet indeholder egenproduktion af skilte,
- Fotos af referenceprojektet.
Jf. Konkurrence- og forbrugerstyrelsens notat af 28.8.2019, skal disse referencer være fra afsluttede projekter,
dvs. afleveringsforretning skal være foretaget på tidspunktet for nærværende udbuds ansøgningsfrist. Hvis
der er tale om referencer fra rammeaftaler, skal delleverancer være foretaget på tidspunktet for nærværende
udbuds ansøgningsfrist.
Referencerne bør være udvalgt som relateret til DNV-Gødstrup-projektet og om muligt inden for følgende
kategorier:
- Projektering, produktion, udførelse og montering af indvendig og udvendig statisk skiltning til et tilsvarende
hospitalsbyggeri,
- Projektering, produktion, udførelse og montering af indvendig og udvendig statisk skiltning til en lufthavn,
- Projektering, produktion, udførelse og montering af indvendig og udvendig statisk skiltning til andet relevant
byggeri, herunder fx uddannelsesinstitutioner og konferencecentre.
Ansøger må maksimalt vedlægge 6 referencer. Bygherre forventer ikke at en reference fylder mere end ca.
2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 6 referencer, vil bygherre alene inddrage de første 6
referencer i vurderingen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal inden for de seneste 5 år have én gennemført kontrakt (projektering, produktion, udførelse og
montering af indvendig statisk skiltning) på et hospitals- eller lufthavnsbyggeri, en uddannelsesinstitution eller et
konferencecenter med en samlet kontraktværdi på minimum 1 000 000 DKK.

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter
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III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:
Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder AB 92.
Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen.

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

5/7

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

Proceduretype
Begrænset udbud

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

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: 02/03/2020
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/03/2020

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: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

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

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig
solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget
tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle
konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver
deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger
kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere. Alternativt kan
derefter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.
Udvalgte ansøgere kan blive bedt om, at fremlægge dokumentation iht. udbudslovens § 152 for de oplysninger,
der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.
Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud
er truffet.
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Ad pkt. IV.2.4: Ansøgning og tilbud skal afgives skriftligt på dansk og beløbsangivelser skal være i danske
kroner (DKK) ekskl. moms. Bilag kan i et vist omfang accepteres på engelsk.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: 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):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende
frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere
om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i
overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er
blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem
er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,
stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,
stk. 2.
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 standstill
perioden, 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.
Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
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E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2020
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