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DNV-Gødstrup. DP2 Hovedforsyninger, Køleledninger. Hovedentreprise.
Udbudsbrev
På vegne af Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup udgives hermed
udbudsmaterialet vedrørende Køleringledning inkl. stikledninger ind til bygningerne i forbindelse
med det nye hospitalsbyggeri i Gødstrup.

1. Udbudsbetingelser
Udbuddet af hovedentreprisen gennemføres som offentligt EU-udbud i overensstemmelse EU’s
udbudsdirektiv 2004/18/EF. Udbuddet er offentliggjort i EU-tidende den 28. februar 2013 i
udbudsbekendtgørelse.
Udbudsmaterialet for entreprisen omfatter følgende dokumenter:
 Nærværende udbudsbrev
DNV-C-PD02-UDBB-Koleror
 Udbudsbekendtgørelse
DNV-C-DP02 -05-NOT-UDBudbudsbekendtgørelse-001
 SB, SAB & TAG, anlægs- og rørarbejder
DNV-C-DP02-08-ARB-Arbejdsbeskrivelse
koleror
 Tilbudsliste
DNV-C-DP02-02-TBL-Koleror
 Udbudstidsplan
DNV-C-DP02-01-UDBT-Koleror
 Tegninger i hh. til tegningsliste
V-N-000-XX-6-55-001
 Plan for sikkerhed og sundhed
DNV-C-01-11-Grundlag for PSS-PD02
 Byggepladsplan
V-N-000-00-0-50-110
 Arbejdsmiljøprogram for opførelse af DNV-Gødstrup, af 05.02.2013.
 AB92. Med DNV-Gødstrup tilføjelser og fravigelser, af. 21.02.2013
 Klausul. Om anvendelse af praktikanter, af 21.02.2013.
 Bilag 1 – Geoteknisk rapport nr. 1
DNV-C-01-05-RAP-ANL-Geoteknisk rapport
01
Udbudsmaterialet uploades elektronisk på ”Byggeweb Udbud” og åbnes for tilbudsgivere torsdag
den 28.2.2013 kl. 15.00. Papirudgave udsendes ikke.
Alternative tilbud modtages ikke.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Tilbuddet skal afgives elektronisk ved upload til www.byggeweb.dk/udbud/TN469999
Onsdag den 10.4.2013 kl. 10.00 lukkes for afgivelse af tilbud.

2

Det anbefales, at Byggeweb Udbud´s ”Brugermanual til Byggeweb Udbud, Tilbudsgiver, 7.19”
downloades og læses grundigt straks efter adgangen til Byggeweb Udbud er etableret.
Dersom noget i grundlaget er den bydende uklart, skal den bydende senest onsdag den 27.3.2013
kl. 16.00 sende sine spørgsmål på mail til Peter Calmar Hansen, mailadresse: pch@moe.dk
og kopi til følgende mailadresse: Jakob Mariager på jam@moe.dk og steffen Moe på
steffen.moe@grontmij.dk
Besvarelse af spørgsmål vil blive indarbejdet i et rettelsesblad til udbuddet, som uploades på
Byggeweb Udbud, og notifikationsfil vil tilgå tilbudsgiverne pr. mail. Rettelsesbladet forventes at
kunne hentes på Byggeweb senest fredag den 5.4.2013 kl. 16.00.
Henvendelser eller spørgsmål stillet efter spørgefristens udløb den 5.4.2013 kl. 16.00 vil blive
afvist.
Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet samt rettede og supplerende tegninger, der måtte
blive uploadet inden tilbudsafgivelsen, indgår ligeledes i tilbudsgrundlaget.

Med venlig hilsen
CuraVita
Jakob Mariager
Projektleder DP2

