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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135110-2016:TEXT:DA:HTML

Danmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
2016/S 077-135110
Udbudsbekendtgørelse
Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 4
Viborg
8800
DANMARK
Kontaktperson: Mathias Grøn
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/
udbud-og-indkob/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 4, Bygning 7, niveau 4, Att.: Rikke Hjorth Sørensen
Viborg
8800
DANMARK
Kontaktperson: Mathias Grøn
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
20/04/2016
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II.1.1)

Betegnelse:
Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Hospitalsenhed Midt.

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
45200000

II.1.3)

Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Idet Hospitalsenhed Midt udfører løbende vedligeholdelse af bygninger, har Hospitalsenhed Midt behov
for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder i forbindelse med servicering af
Hospitalsenhed Midts bygninger i Silkeborg, Hammel, Skive og Viborg. Opgaverne er mangeartede, men
omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

II.1.5)

Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 1 Silkeborg & Hammel, EL-arbejder og IT-kabling
Delkontraktnr.: 1

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45310000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:
Silkeborg & Hammel.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
EL-arbejder og IT-kabling.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 920 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
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Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 1 Viborg & Skive, EL-arbejder og IT-kabling
Delkontraktnr.: 2

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45310000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Viborg & Skive.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
EL-arbejder og IT-kabling.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 520 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 2 Silkeborg & Hammel, Tømrer- og snedkerarbejder
Delkontraktnr.: 3

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45422000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:
Silkeborg & Hammel.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Tømrer-og snedkerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 120 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 2 Viborg & Skive, Tømrer- og snedkerarbejder
Delkontraktnr.: 4

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45422000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Viborg & Skive.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Tømrer-og snedkerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 440 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 3 Silkeborg & Hammel, VVS- og blikkenslagerarbejder
Delkontraktnr.: 5

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45330000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:
Silkeborg & Hammel.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
VVS- og blikkenslagerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 240 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 3 Viborg & Skive, VVS- og blikkenslagerarbejder
Delkontraktnr.: 6

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45330000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Viborg & Skive.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
VVS- og blikkenslagerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 760 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 4 Silkeborg & Hammel, Malerarbejder
Delkontraktnr.: 7

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:
Silkeborg & Hammel.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Malerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 152 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.
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Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Delaftale 4 Viborg & Skive, Malerarbejder
Delkontraktnr.: 8

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Viborg & Skive.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Malerarbejder.

II.2.5)

Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 920 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 måneder.

II.2.9)

Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Der udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud,
såfremt der modtages minimum 6 konditionsmæssige ansøgninger.

20/04/2016
S77
http://ted.europa.eu/TED

- - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

9 / 13

EUT/S S77
20/04/2016
135110-2016-DA

- - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

10 / 13

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund
af de adspurgte informationer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1, pkt. B (omsætning) og pkt. C
(referencer), hvor der i væsentligt grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.
Med sammenlignelige opgaver forstår Hospitalsenhed Midt opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor
der skal tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
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
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Ved ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes udfyldt udgave af det fælleseuropæiske udbudsdokument
(ESPD). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af
virksomheder (konsortier), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.1.
ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn
til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
— Oplysning om ansøgers samlede omsætning for de seneste tre (3) regnskabsår. Oplysningerne udfyldes i
ESPD'et.

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. På
denne liste bedes anført:
1) En beskrivelse af opgaven
2) Beløb / opgavens værdi
3) Datoer for udførsel af opgaver
4) Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.
Med sammenlignelige opgaver forstår Ordregiver opgaver udført i miljøer med mange brugere, hvor der skal
tages særlige hensyn til bygningens fortsatte daglige drift og anvendelse.
Referencerne udfyldes i ESPD'et eller i prækvalifikationsbetingelsernes Bilag 4 — Referenceliste.

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter

III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

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

Proceduretype
Begrænset udbud

IV.1.3)

Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4

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: 18/05/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/05/2016

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

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:
Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til
prækvalifikationsmaterialet.
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes
pr. e-mail til kontakt@tohv.dk , med emnet: »Spørgsmål — Prækvalifikation på begrænset EU-udbud af
håndværkerydelser for Hospitalsenhed Midt« senest den 4.5.2016, kl. 12.00.
Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af
ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets
karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Hospitalsenhed Midt at besvare spørgsmålet 6 dage inden
ansøgningsfristen udløb.
Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret.
Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på
Hospitalsenhed Midts hjemmeside på adressen http://www.rm.dk/om-os/indkob--medicoteknik/udbud-og-indkob/
udbud/

VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
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Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
DANMARK

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr.
618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr.
1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig
til:
(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet
udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en
begrundelse for beslutningen.
(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud
inden:
(2.1) 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
(2.2) 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.
(2.3) 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. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
4.
(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,
stk. 2, 3. pkt.

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
Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
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