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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185040-2017:TEXT:DA:HTML

Danmark-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 094-185040
Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed
Tjenesteydelser
Direktiv 2014/25/EU
Del I: Ordregivende enhed
I.1)
Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8000
Danmark
Kontaktperson: Louise Langbak Hansen
Telefon: +45 78411808
E-mail: louise.langbak@ru.rm.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.udbud.rm.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
BISGAARD|EJSING ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
BISGAARD|EJSING
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus C.
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8000
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
I.6)

Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Rammeaftale om teknisk rådgivning til REFER projektet omfattende 25 fjernvarmeselskaber. Prækvalifikation.

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71000000

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Region Midtjylland har på vegne af regionen og 25 fjernvarmeselskaber bestående af 23 fjernvarmeværker, 1
fjernvarmedistributionsselskab og 1 vandkraftværk ansøgt om EU støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med
energieffektive og CO2 reducerende tiltag. Navne på de 25 fjernvarmeselskaber er nævnt i udbudsmaterialet.
EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA ordningen under den Europæiske Investeringsbank.
Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk. På vegne af de 25 fjernvarmeselskaber udbydes
nu 2 parallelle rammeaftaler omfattende den EU støttede rådgivning men også den rådgivning som måtte
blive efterspurgt i forbindelse med realiseringen af de konkrete projekter. Rammeaftalen forventes at omfatte
rådgivning for op til 50 mio. kr. inkl. optioner. Tildeling af konkrete opgaver ved ske efter gennemførelse af
forholdsvis simple miniudbud.
Frist for prækvalifikation er den 5. juni 2017. Udbudsperioden er den 8. maj — 29. juni 2017.

II.1.5)

Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK

II.1.6)

Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Screening og foranalyse
Delkontraktnr.: 1

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71600000
71300000
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II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Midtjylland.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Over halvdelen af fjernvarmeværkerne i REFER ønsker udført en screening eller masterplan, der redegør for de
forskellige teknologiske muligheder og udviklingsveje, det pågældende værk har. Screeningen skal udgøre et
robust og veldokumenteret grundlag for værkets ledelse og bestyrelse til at kunne træffe beslutning om hvilke(n)
teknologi(er), værket vil arbejde videre med frem mod en endelig investeringsbeslutning.
Screeningen skal forholde sig til relevante forhold såsom lovgivnings- og afgiftsmæssige rammebetingelser,
teknologiske muligheder for det enkelte værk, fysiske rammer, tilgængelige energikilder for værket, plan- og
miljømæssige forhold, konsekvenser for selskabsøkonomi, samfundsøkonomi og brugerøkonomi m.v. Se
nærmere i udbudsmaterialet. Der forventes indgået rammeaftale med 5 rådgiverfirmaer.

II.2.5)

Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Rammeaftalen kan forlænges med 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: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:
At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver.
At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven
Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn
for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

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: ja
Projektets identifikation: REFER-CDR.

II.2.14)

Yderligere oplysninger

II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Betegnelse:
Totalrådgivning
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Delkontraktnr.: 2
II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71600000
71300000

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Midtjylland.

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Rammeaftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af konkrete projekter, herunder
udarbejdelse af projektforslag iht. varmeforsyningsloven, myndighedsbehandling, projektering,
projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. Omfanget af den konkrete rådgivning vil være afhængig af den
valgte udbudsstrategi. Der forventes at blive indgået rammeaftale med 5 rådgiverfirmaer.

II.2.5)

Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6)

Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK

II.2.7)

Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Rammeaftalen kan forlænges med 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: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:
At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver.
At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven
Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn
for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

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: ja
Projektets identifikation: REFER-CDR.

II.2.14)

Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1)
Betingelser for deltagelse
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III.1.1)

Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
ESPD:
Det fælles europæiske udbudsdokument skal udfyldes elektronisk på https://ec.europa.eu/growth/
tools-databasees/espd/welcome. Formularen til udfyldning findes på Region Midtjyllands hjemmeside
http://www.udbud.rm.dk sammen med det øvrige udbudsmateriale. Se endvidere Konkurrence- og
forbrugerstyrelsens vejledning: ESPD, Sådan virker det, 2016.
En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde
udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde 1 stk. ESPD.
En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at
udfyldes en separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.
Såfremt ansøger består af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal der for hver
konsortium deltager udfyldes en særskilt ESPD
Støtteerklæring:
Ansøgere (herunder konsortier eller andre former for sammenslutninger), der baserer sig på andre enheders
kapacitet skal desuden fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren
faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen.

III.1.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal jf. ESPD'en oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)

Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal jf. ESPD'en oplyse referencer på lignende opgaver.
Ansøger skal jf. ESPD'en oplyse antal ansatte de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der må max. oplyses 8 referencer på opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor
udførelsesperioden ligger max. 10 år tilbage i tiden. Referenceblade vedhæftes som bilag. Referencerne
bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om
anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).
Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men der forventes at ansøger råder over et tilstrækkeligt antal til
at løse opgaver på rammeaftalen.

III.1.4)

Objektive regler og kriterier for deltagelse

III.1.5)

Oplysning om reserverede kontrakter

III.1.6)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der stilles ikke krav om økonomisk sikkerhedsstillelse eller økonomisk garanti.

III.1.7)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt en sammenslutning af økonomiske aktører får tildelt en rammeaftale skal de økonomiske aktører
påtage sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpege en befuldmægtiget, som med bindende virkning for
konsortiet kan indgå aftale.

III.2)

Kontraktbetingelser
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III.2.1)

Oplysninger om en bestemt profession

III.2.2)

Kontraktudførelsesvilkår:

III.2.3)

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
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Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
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: 5

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: 22/05/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/06/2017

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
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3)

Yderligere oplysninger:
Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på http//www.udbud.rm.dk
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal rettes skriftlig til BISGAARD|EJSING ApS, att: Tue
Bisgaard Jensen på mail tue@bisgaardejsing.dk
Ansøgning om prækvalifikation skal sendes digitalt til BISGAARD|EJSING ApS, att: Tue Bisgaard Jensen på
mail tue@bisgaardejsing.dk senest den 5. juni 2017 kl. 12.00.
Ansøgningen skal omfatte følgende:
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1. Præsentations- og motivationsbrev på max 2 sider (PDF) I brevet skal anføres hvilken delrammeaftale der
ansøges om.
2. Udfyldt ESPD ( PDF og XML).
3. Referenceblade, max 8 stk pr. delrammeaftale (PDF)
Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes skriftligt pr. mail til tue@bisgaardejsing.dk senest
den 26. maj 2017. Svar på relevante spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 29. maj 2017 på Region
Midtjyllands hjemmeside, http://www.udbud.rm.dk, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen
efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet
en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens
indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.
Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2017

17/05/2017
S94
http://ted.europa.eu/TED

- - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

7/7

