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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58666-2011:TEXT:DA:HTML

DK-Viborg: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
2011/S 36-058666
UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Bygge- og anlægsarbejde
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1)
NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Att: Thomas Hanberg Sørensen
8800 Viborg
DANMARK
Telefon +45 89495031
E-mail: thomas.hanberg@skejby.rm.dk
Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed www.rm.dk/om+regionen/byggeri/udbud
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N
DANMARK
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N
DANMARK
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
Att: Christine Pedersen
8200 Århus N
DANMARK
Telefon +45 70275858
E-mail: cp@rg-dnu.dk
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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
DNU Fase 0-projekter - Delprojekt 20, Om og tilbygning af Billeddiagnostisk Afd.

II.1.2)

Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted
Bygge- og anlægsarbejde
Udførelse
Hovedudførelsessted Århus Universitetshospital, Skejby.
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
Byggearbejdet består af om- og tilbygning af Billeddiagnostisk Afd.
Afdelingen vil være i drift igennem hele udførelsesperioden. Dette stiller store krav til entreprenørerne om at
arbejde på en hensigtsmæssig måde, så driften generes mindst muligt. Det drejer sig i sær om at mindske støv
og støj samt at få arbejdsgangen til at fungere så optimalt som muligt. Arbejdet skal udføres i etaper.
Pga MR-scanner placeret i eksisterende nabo bygning, skal arbejdet bl.a. tilrettelægges således, at byggeriet
ikke forstyrrer dennes magnetfelt og drift.
Byggearbejdet består af dels en tilbygning på ca. 900 m2 fordelt over to plan, kælder og stueplan samt
ombygning og renovering af eksisterende bygning på ca. 1 700 m2 ligeledes fordelt over to plan.
Tilbygningen opføres i overensstemmelse med konstruktioner og materialer som på eksisterende
sygehus, således udføres tilbygningens kældervægge, dæk og søjler af armeret beton støbt på stedet.
Ydervægge udføres som en hulmurskonstruktion med ½-stensvægge som for- og bagvægge. Til bæring af
tagkonstruktionen anvendes be-tonsøjler, som placeres i bagvæggen. I ombygningen forsættes princippet med
beton-søjler for bæring og stålskelletkonstruktion beklædt med gips for lette indervægge.
Forsyninger tilkobles eksisterende hovedføringsveje. Ved ombygningen er eksisterende føringsveje tænkt
genanvendt. Der kan være behov for supplerende føringsveje. Der etableres nye føringsveje for forsyning af
scannere, hvor disse eller teknikrummet flyttes. Ved tilbygningen monteres nye føringsveje i ny kælder, der
sammenbygges med eksisterende føringsveje.
Beskrivelse af bygningernes anvendelse:
Nærværende projekt er igangsat for at optimere arbejdsgange og patientflow på Billed-diagnostisk afd., og
derved sikre en optimal udnyttelses af apparatur.
Afdelingen scanner patienter på flere forskellige typer af scannere så som ultralyd, CT-scannere og MRscannere og er indrettet med tilhørende undersøgelsesrum og forberedelsesrum. Herudover rummer afdelingen
beskrivepladser, konferencerum, sekretærkontor samt diverse birum (affald, skyllerum, rengøringsrum m.m.)
MR-centeret indeholder ligeledes forskningsfaciliteter og laboratorium.
Opgaven udbydes i én stor entreprise samt 3 fag entrepriser:
E01: Bygningsentreprise (Storentreprise).
E02: EL entreprise (Fagentreprise).
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E03: VVS entreprise (Fagentreprise).
E04: Ventilationsentreprise (Fagentreprise).
II.1.6)

CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)
45215140

II.1.7)

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

II.1.8)

Opdeling i delaftaler
Ja
skal der afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning
Nej

II.2)

ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG

II.2.1)

Samlet mængde eller omfang
Det samlede anlægsbudget er 39 400 000 DKK ekskl. moms. Beløbet er inkl. inventar og rådgivning.

II.2.2)

Optioner
Nej

II.3)

KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE
Periode i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
PARTI NR. 1
BETEGNELSE E01 Bygningsentreprise
1)

KORT BESKRIVELSE
Bygningsentreprisen er en storentreprise og dækker over følgende fag:
Terræn og haveanlæg.
Jord og kloak.
Råhus.
Tømrer og snedker.
Facadelukning.
Murer.
Maler.
Gulv.
Storentreprenøren skal jf. pkt. III.2) ’Betingelser for deltagelse’ vedlægge de efter spurgte oplysninger for
ovennævnte fag.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
45215140

3)

MÆNGDE ELLER OMFANG

4)

ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/
FÆRDIGGØRELSE

5)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
Almindelige bygningsarbejder i forbindelse med om- og tilbygning af hospitalsbygninger. Arbejderne foregår på
et hospital i drift.
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22/02/2011
S36
http://ted.europa.eu/TED

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

3/8

EUT/S S36
22/02/2011
58666-2011-DA

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

4/8

BETEGNELSE E02 El entreprise
1)

KORT BESKRIVELSE
Almindelige el-arbejder ved om- og tilbygning for hospitalsbyggeri.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
45215140

3)

MÆNGDE ELLER OMFANG

4)

ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/
FÆRDIGGØRELSE

5)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
Almindelige elarbejder i forbindelse med om- og tilbygning af hospitalsbygninger. Arbejderne foregår på et
hospital i drift.

PARTI NR. 3
BETEGNELSE E03 VVS-entreprise
1)

KORT BESKRIVELSE
Almindeligt VVS arbejder ved om- og tilbygning for hospitalsbyggeri herunder køl og luftarter.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
45215140

3)

MÆNGDE ELLER OMFANG

4)

ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/
FÆRDIGGØRELSE

5)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
Almindelige VVS-arbejder i forbindelse med om- og tilbygning af hospitalsbygninger. Arbejderne foregår på et
hospital i drift.

PARTI NR. 4
BETEGNELSE E04 Ventilationsentreprise
1)

KORT BESKRIVELSE
Almindeligt ventilationsarbejde ved om- og tilbygning for hospitalsbyggeri.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
45215140

3)

MÆNGDE ELLER OMFANG

4)

ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/
FÆRDIGGØRELSE

5)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
Almindelige ventilationsarbejder i forbindelse med om- og tilbygning af hospitalsbygninger. Arbejderne foregår
på et hospital i drift.

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1)
BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges
Kontrakten vil indeholde krav om sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med AB 92 § 6. med de præciseringer,
der fremgår af byggesagsbeskrivelsen i udbudsmaterialet.
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III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom
Betaling i henhold til kontrakten vil ske i henhold til betalingstidsplan, forudsat at de arbejder, som betalingen
angår, er præsteret, jf. AB92, § 22. med de præciseringer, der fremgår af byggesagsbeskrivelsen i
udbudsmaterialet.

III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles
Der stilles ikke særlige krav til sammenslutningens retslige form ved tilbud afgivet af en sammenslutning af
økonomiske aktører, f.eks. et konsortium.
Hvis flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig tilbudsgiver, der tegner for alle
de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Tilbuddet skal desuden indeholde oplysninger om, hvorvidt
virksomhederne hæfter solidarisk og for hinandens forpligtigelser.

III.1.4)

Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten
Ja
I tilfælde af en entreprenørs misligholdelse eller eventuelle betalingsudygtighed har ordregiver ret til at indtræde
i entreprenørens kontrakter med underentreprenører.

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) Erklæring på tro og
love om, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af
13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
B) Dokumentation for at ansøgeren ikke befinder sig i én af udelukkelsesgrundene i direktiv 2004/18/EF artikel
45, stk. 2. Dokumentationen kan for virksomheder hjemmehørende i Danmark vedlægges i form af serviceattest
fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Udenlandske ansøgere kan fremlægge anden gyldig dokumentation i henhold til artikel 45, stk. 3.
Serviceattesten eller anden gyldig dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel på tidspunktet for
ansøgningsfristens udløb. Opmærksomheden henledes på, at der er sagsbehandlingstid på ca. 14 dage i
Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen for udarbejdelse af serviceattester. Der kan ansøges om serviceattest via
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside www.eogs.dk.
Ved ansøgning om E01 Storentreprise skal oplysningerne afgives for både storentreprenøren samt dennes
underentreprenører.
Ved ansøgning om E02 El entreprise, E03 VVS entrepriser og E04 Ventilationsentreprise skal oplysningerne
kun afgives for fagentreprenøren og ikke evt. underentreprenører.
Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som
ukonditionsmæssig.

III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: C) Oplysninger om de
seneste 3 regnskabsårs omsætning
D) Oplysninger om de seneste 3 regnskabsårs resultat før skat
E) Oplysning om de seneste 3 regnskabsårs egenkapital
F) Oplysninger om de seneste 3 regnskabsårs balancesum
Ved ansøgning om E01 Storentreprise skal oplysningerne afgives for både storentreprenøren samt dennes
underentreprenører.
Ved ansøgning om E02 El entreprise, E03 VVS entreprise og E04 Ventilationsentreprise skal oplysningerne kun
afgives for fagentreprenøren og ikke evt. underentreprenører.
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Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som
ukonditionsmæssig.
III.2.3)

Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
G) Referenceliste over ansøgerens erfaring med renovering af hospitalsbygninger, hvor afdelingen er i drift
under udførelsesperioden, udført gennem de seneste 3 år. Referencerne må gerne dække arbejder udført i
både total-, hoved- og fa-gentreprise.
H) Referenceliste over ansøgerens erfaring som storentreprenør i gennem de seneste 3 år. Referencerne må
gerne dække både nybyggeri og renovering.
I) Oplysning om gennemsnitligt antal beskæftigede inden for de seneste 3 år.
Alle referencer skal indeholde oplysninger om bygherre, årstal for udførelsen, størrelsen af entreprisen i m2
og anlægssum. For referencer vedr. storentrepriser skal der yderligere angives hvilke fag, der var indeholdt i
storentreprisen.
Ved ansøgning om E01 Storentreprise skal den ansøgende storentreprenør afgive oplysningerne i punkt G), H)
og I). Underentreprenørerne skal afgive oplysningerne i punkt G) og I).
Ved ansøgning om E02 El entreprise, E03 VVS entrepriser og E04 Ventilationsentreprise skal oplysningerne
vedr. punkt G) og I) kun afgives for fagentreprenøren og ikke evt. underentreprenører. Der skal ikke leveres
oplysninger vedr. punkt H).
Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med de krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som
ukonditionsmæssig.

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: Udvælgelsen af de 5 virksomheder,
der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om
virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet. jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.2., og virksomhedernes tekniske kapacitet, jf. punkt III.2.3., med hovedvægten på sidstnævnte. Der er planlagt
prækvalificeret 5 ansøgere pr. delaftale.

IV.1.3)

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

IV.2)

TILDELINGSKRITERIER

IV.2.1)

Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)

Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Nej
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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

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.3.2011 - 14:00

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

7/8

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
Potentielle ansøgere opfordres til at rekvirere informationsmateriale vedr. prækvalifikationen. Materialet vil blive
tilsendt elektronisk ved henvendelse til Rådgivergruppen DNU, Christine Pedersen på telefon +45 70275858
eller e-mail cp@rg-dnu.dk.
Arbejderne udbydes i 1 storentreprise og 3 fagentrepriser. Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere pr. entreprise.
I ansøgningen skal det angives hvilken entreprise der ansøges om at blive prækvalificeret til.
For storentreprisens vedkommende skal storentreprenøren i ansøgningen angive de underentreprenører, der
ønskes entreret med i udførelsen af arbejdet, og underentreprenørerne skal ligeledes aflevere det efterspurgte
dokumentationsmateriale i punkt III.2) Betingelser for at deltage.
Ansøgningen skal afleveres i 2 eksemplarer.

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: www.klfu.dk
Fax +45 33307600
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
(Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark)

VI.4.2)

Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager: Fra 1.7.2010 gælder særlige regler og frister for
indgivelse af klager, som fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage
regnet fra dagen efter dagen for afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet

22/02/2011
S36
http://ted.europa.eu/TED

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

7/8

EUT/S S36
22/02/2011
58666-2011-DA

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

8/8

prækvalificeret. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter
offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med indgivelse af en klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden og
hvis dette ikke er tilfældet, angive om der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
E-mail: ks@ks.dk
Telefon +45 72268000
Internet: www.ks.dk
Fax +45 33326144

VI.5)

DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
17.2.2011
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