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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33754-2011:TEXT:DA:HTML

DK-Randers: Bygge- og anlægsarbejder
2011/S 21-033754
UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Bygge- og anlægsarbejde
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1)
NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Regionshospitalet Randers/Grenaa
Skovlyvej 1
Kontakt(er): Jacob Pedersen
8930 Randers NØ
DANMARK
Telefon +45 89103324
Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed http://www.regionshospitalet-randers.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21 Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C
DANMARK
E-mail: jkn@bascon.dk
Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21 Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C
DANMARK
E-mail: jkn@bascon.dk
Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Bascon A/S
Åboulevarden 21 Postboks 510
Att: Jørn Kaltoft Nielsen
8100 Århus C
DANMARK
E-mail: jkn@bascon.dk
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Fax +45 87314401
Internet: www.bascon.dk
I.2)

DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER)
Regional eller lokal myndighed
Sundhed
Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder Nej

DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1)
BESKRIVELSE
II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten
Etablering af en ny fælles akutmodtagelsesenhed, fase 1 - FAME.

II.1.2)

Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted
Bygge- og anlægsarbejde
Projektering og udførelse
NUTS-kode DK042

II.1.3)

Bekendtgørelsen vedrører
En offentlig kontrakt

II.1.4)

Oplysninger om rammeaftalen

II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Region Midtjylland v/Regionshospitalet Randers/Grenaa udbyder totalentreprise ang. etablering af en ny fælles
akutmodtagelsesenhed, fase 1. Entreprisen er den første udbygning af i alt 4 faser.
Fase 1 består af nybyggeri af i alt ca. 5 500 m², som fordeles på tre niveauer:
— Niveau 2, parterre: Ny indgang via Skovlyvej for gående patienter med forbindelse til eksisterende
gangsystem. Det resterende areal etableres som råhus til fremtidig kantine, og teknikrum til overliggende
etager.,
— Niveau 3, stueplan: Ny ambulancetilkørsel og -hal for modtagelse af medicinske og kirurgiske patienter.
Akutafdelingens behandlingsafsnit uden skadestue og traumer - indeholdende modtagelse (triage), 13
undersøgelsesrum, laboratoriesatellit, Thorax-røntgen, observationsstue, medicinsk akutstue, kontorarealer og
faciliteter til patienter og personale. Der etableres niveaufri adgang til OP og intensiv i nærliggende bygning.,
— Niveau 4: Der etableres 19 senge og 1 undersøgelsesrum med forbindelsesgang til det eksisterende akutte
sengeafdeling i den nuværende bygningsmasse. Derved opnås en tilknytning til eksisterende sengeafdeling,
hvor der kan opnås større fleksibilitet mellem placering af patienter og organisering af personale.
Bygningens placering og indretningen er udarbejdet med hensyntagen til den efterfølgende udbygning af fase
2-4.
Totalentreprisekonkurrence på baggrund af eksisterende skitseforslag, hvor indretning er fastlagt.
Brugerbehandlingen er gennemført, og kun mindre involvering af brugerne i forbindelse med afklaring af
afgrænsede løsninger kan forventes.
I forbindelse med byggeriet vil der i sammenbygningspunkterne være mindre ombygningsarbejder i
eksisterende bygninger.
Bygningens funderingsforhold er vanskelige blandt andet på grund af plastisk ler.
Der har været en forudgående dialog med Randers Brandvæsen vedr. de overordnede brandmæssige forhold.
De endelige myndighedsgodkendelser er en del af totalentreprisen.
Aflevering påregnes at ske primo 2014.

II.1.6)

CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)
45000000
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II.1.7)

Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb?
Nej

II.1.8)

Opdeling i delaftaler
Nej

II.1.9)

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning
Nej

II.2)

ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG

II.2.1)

Samlet mængde eller omfang
Nybyggeri på ca. 5 500 m².

II.2.2)

Optioner
Nej

II.3)

KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE
Periode i måneder: 30 (fra tildeling af kontrakten)
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1)
BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges
Totalentreprenøren skal stille sikkerhed i overensstemmelse med ABT93, Almindelige Betingelse for
Totalentreprise, §6.

III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom
Betalingsvilkår i overensstemmelse med ABT93, Almindelige betingelser for Totalentreprise, §22.

III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles
Totalentreprenøren er eneansvarlig for opfyldelse af kontrakten.
Såfremt den totalentreprenør, som får tildelt kontrakten, er en gruppe af økonomiske aktører, skal hver
virksomhed i gruppen afgive en skriftlig erklæring om solidarisk ansvar/hæftelse for kontrakten. Gruppen skal
udpege en befuldmægtiget, med hvem alle aftaler kan træffes.

III.1.4)

Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten
Nej

III.2)

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller
handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A. Identifikation:
Oplysning om virksomhedens fulde navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-mail adresse og CVRnummer.
B. Præsentation af virksomheden, herunder oplysninger om selskabsform og ejerforhold samt oplysning om
virksomhedens eventuelle tilhørsforhold til andre virksomheder som fx moderselskaber.
C. Tro og love-erklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
D. Dokumentation for at virksomheden ikke befinder sig i en situation som nævnt i Udbudsdirektivets
artikel 45, stk. 2, pkt. a), b), c), e) og f). Som bevis kan anvendes en Serviceattest udstedt af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, som ikke er over 6 måneder gammel.
Såfremt totalentreprenøren er en gruppe af økonomiske aktører, skal oplysningerne under pkt. A) - D) gives for
samtlige virksomheder i gruppen. Såfremt totalentreprenøren er en virksomhed med tilknyttede underrådgivere
skal oplysningerne under pkt. A) gives for både totalentreprenøren og dennes rådgivere, mens oplysninger
under pkt. B) – D) alene skal gives for totalentreprenøren.

01/02/2011
S21
http://ted.europa.eu/TED

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

3/6

EUT/S S21
01/02/2011
33754-2011-DA

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

4/6

E. Organisation: Totalentreprenørorganisationen beskrives, og opgavefordelingen de deltagende virksomheder
imellem oplyses.
III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Såfremt
totalentreprenøren er en gruppe af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for samtlige virksomheder i
gruppen.
Såfremt totalentreprenøren er en virksomhed med tilknyttede underrådgivere skal oplysningerne alene gives for
totalentreprenøren.
F. Økonomiske nøgletal: oplysning om virksomhedens omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 3
regnskabsår.
G. Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden
seneste regnskabsår (denne dokumentation afleveres kun, såfremt årsregnskabet er afsluttet mere end 6
måneder før evaluerings gennemførelse).

III.2.3)

Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Såfremt totalentreprenøren er en gruppe af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for samtlige
virksomheder i gruppen samt for eventuelle underrådgivere (arkitekt, ingeniør, geotekniker og brandrådgiver).
Såfremt totalentreprenøren er en virksomhed med tilknyttede underrådgivere skal oplysningerne gives for både
totalentreprenøren og underrådgiverne (arkitekt, ingeniør, geotekniker og brandrådgiver).
H. Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år, herunder en kort beskrivelse
af opgaven samt oplysninger om ydelsesperioden, kundens navn samt opgavens lokalisering, størrelse,
anlægssum og entrepriseform.
I. Medarbejdere: Oplysning om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller
funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår.

III.2.4)

Reserverede kontrakter
Nej

III.3)

SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER

III.3.1)

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession

III.3.2)

Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre
kontrakten

DEL IV: PROCEDURER
IV.1)
TYPE PROCEDURE
IV.1.1)

Type procedure
Begrænset

IV.1.2)

Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage
Planlagt antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse af de 5 virksomheder, der opfordres
til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedens
økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt III.2.2 og virksomhedens og dennes rådgiveres tekniske kapacitet,
jf. punkt III.2.3. Bygherren vil således udvælge de 5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket
om optimal konkurrence, har de bedste økonomiske og tekniske kapacitet.

IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen

IV.2)

TILDELINGSKRITERIER
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IV.2.1)

Tildelingskriterier
det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne,
opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)

Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Nej

IV.3)

ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

IV.3.2)

Forudgående offentliggørelse(r) om samme kontrakt
Nej

IV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne? Nej

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.3.2011 - 12:00

IV.3.5)

Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater

IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)

Fremgangsmåden ved åbning af bud
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DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1)
ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB
Nej
VI.2)

VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?
Nej

VI.3)

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ved anmodning om deltagelse anmodes ansøgeren at udfylde "Blanket for prækvalifikation".
Blanketten kan downloades på www.bascon.dk/udbud.
Tildeling af ordre og igangsættelse af byggeriet sker med forbehold af de bevilligende myndigheders
godkendelse.

VI.4)

KLAGEPROCEDURER

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780 københavn V
DANMARK
Telefon +45 33307621
Internet: http://www.klfu.dk
Fax +45 33307799

VI.4.2)

Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager: Klagefristen er 30 kalenderdage fra dagen efter
ordregiverens underretning om valg af de prækvalificerede på opgaven.
Klagefrist i forhold til tildeling af opgaven er 6 måneder efter offentliggørelse af kontraktindgåelse i EU-Tidende.
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Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den
påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen, Center for Offentlig Konkurrencer
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
E-mail: ks@ks.dk
Telefon +45 72268000
Internet: http://www.ks.dk
Fax +45 33326144

VI.5)

DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
27.1.2011
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