Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: http://
simap.europa.eu

Bekendtgørelse om supplerende
oplysninger, uafsluttet procedure
eller berigtigelse
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
Officielt navn: Region Midtjylland, Hospitalsenheden
Vest, DNV-Gødstrup.

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning

Postnummer: 7400

Land: Danmark (DK)

Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup. Telefon: _____
Att: Michael Hyllegaard
Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax: _____

Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) http://www.vest.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL) _____
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) http://www.byggeweb.dk Fane udbud. Projektnummer TN174522
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) http://www.byggeweb.dk Fane udbud.
Projektnummer TN174522
I.2) Type indkøbscentral:
Ordregivende myndighed

Ordregiver
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Del II: Kontraktens genstand
II.1.1) Betegnelse for kontrakten:
DNV- Gødstrup. E1-DP3-E02. Pælefundering og kælder. Storentreprise.
II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
Jordarbejder, grundvandssænkning, pæleramning, kældre, dæk over kældre og terrændæk for Det nye Hospital
i Vest DNV Gødstrup.Mængder oplyst i denne udbudsbekendtgørelse er vejledende, hvor endelige mængder vil
fremgå af udbuds materialet. Storentreprisen vil omfatte ca. 10.000 m3 muldafrømning, jordarbejder svarende
til håndtering af ca. 105.000 m3 jord, omfattende etablering af byggegruber, bassiner, midlertidige jorddepoter
og tilfyldning omkring bygværker, herunder kalkstabilisering og indbygning i hævet vejanlæg og helipad samt
tilbagefyldning af i alt ca. 100.000 m3 jord samt levering og indbygning af ca. 19.000 m3 stabilgrus.
Udlægning af vandtæt membran i ler eller bentonit under hele byggegruben.
Kloakarbejder omfattende ca. 2.600 lbm. spilde- og regnvandsledninger inklusiv brønde, ca. 1.800 lbm.
drænledninger inklusiv brønde samt anlæggelse af 1-2 stk. spildevandspumpestationer og et antal dræn/
kælderpumpestationer.
Ramning af ca. 150 lbm. 10 m spunsjernsprofiler forankret med jordankre, ramning og kapning af ca. 5.000 stk.
10-24 m lange funderingspæle, udførelse af 4.400 lbm. fundamentsbjælker, 10.600 m2 betondæk, 11.000 m2
kælderydervægge i in situ beton, udførelse af ca. 11.000 m2 isolering af kældre og udvendige membraner samt
montage af præfabrikerende betonelementer, herunder ca. 2.000 lbm. fundamentsbjælker, ca. 550 lbm. søjler
og ca. 20.600 m2 huldækelementer.
Endvidere etableres og vedligeholdes grundvandsænkning udført med ca. 400 lbm. filterbrønde, ca. 200 lbm.
pejle-/kontrolboringer, ca. 40 stk. pumper, ca. 6 stk. lokale sugespidsanlæg samt etablering af ca. 800 lbm.
ledninger, 800 lbm. faskiner. Okkerfjernelse med kalkdosering og ca. 2.000 m3 bassiner til okkerudfældning før
udledning til recipient. Driftsovervågning med døgnvagt, egenkontrol og dokumentation overfor myndigheder.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
Hovedgenstand

Primærglossaret
45200000

Supplerende glossar (hvis relevant)
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Del IV: Procedure
IV.1)Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset udbud
Forhandling
Hastende udbud efter forhandling
Konkurrencepræget dialog
Forhandling med udbud
Forhandling uden udbud
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
_____
IV.2.2)Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:
Oprindelig bekendtgørelse sendt via
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_jasmas
Dokumentreference: 2013-116265 årstal og dokumentnummer
IV.2.3)Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:
Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 167-289450 af: 29/08/2013 (dd/mm/åååå)
IV.2.4)Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:
27/08/2013 (dd/mm/åååå)
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:
Uafsluttet procedure
Berigtigelse
Supplerende oplysninger
VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse
VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:
VI.3.1)
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den
ordregivende myndighed
Begge
VI.3.2)
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal I stedet for:
Læses:
ændres:
(4) Ansøgerens egenkapital skal
(4) Ansøgerens egenkapital skal
III.2.2) Økonomisk og finansiel
have været positiv
have været positiv
i hvert af de 3 seneste, disponible
kapacitet: Mindstekrav til det niveau, i hvert af de 3 seneste, disponible
regnskabsår og
der muligvis kræves: (Soliditetskrav regnskabsår og
en omsætning på mindst 300 mio. kr, en omsætning på mindst 300 mio. kr,
er reduceret fra 15% til 10%)
i det seneste,
i det seneste,
disponible regnskabsår.
disponible regnskabsår.
Egenkapitalen skal være min.
Egenkapitalen skal være min.
20 mio. kr. ved seneste balancedato. 20 mio. kr. ved seneste balancedato.
Soliditetsgraden
Soliditetsgraden
skal være min. 15% ved seneste
skal være min. 10% ved seneste
balancedato.
balancedato.
Såfremt ansøgeren ønsker at basere Såfremt ansøgeren ønsker at basere
sig på andre
sig på andre
enheders økonomiske og finansielle enheders økonomiske og finansielle
formåen, jf.
formåen, jf.
udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, skal udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, skal
ansøgeren
ansøgeren
fremsende en erklæring fra den eller fremsende en erklæring fra den eller
de pågældende
de pågældende
enhede(er) om, at den eller de
enhede(er) om, at den eller de
uigenkaldelige forpligter
uigenkaldelige forpligter
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Placering af det tekststykke, der skal
ændres:
III.2.3) Teknisk kapacitet: Tilføjelse til
pkt. 8 nøgletal/karakterbog.

sig til at stille nødvendige
økonomiske og finansielle
ressourcer til rådighed for
ansøgeren, således at
ansøgeren er i stand til at
gennemføre et eventuelt
efterfølgende kontraktforløb.
Hvis ansøgerens virksomhed er
etableret indenfor de
sidste 3 år, skal ansøgeren alene
give oplysninger for
den periode, hvor virksomheden har
bestået.

sig til at stille nødvendige
økonomiske og finansielle
ressourcer til rådighed for
ansøgeren, således at
ansøgeren er i stand til at
gennemføre et eventuelt
efterfølgende kontraktforløb.
Hvis ansøgerens virksomhed er
etableret indenfor de
sidste 3 år, skal ansøgeren alene
give oplysninger for
den periode, hvor virksomheden har
bestået.

I stedet for:

Læses:

8. Virksomheder der er
8. Virksomheder der er
momsregistreret i Danmark
momsregistreret i Danmark
skal aflevere nøgletal/karakterbog fra skal aflevere nøgletal/karakterbog fra
tidligere udførte
tidligere udførte
byggeopgaver, jf. § 9 i
byggeopgaver, jf. § 9 i
bekendgørelse nr. 1469 af 16
bekendgørelse nr. 1469 af 16
december 2009 om nøgletal for
december 2009 om nøgletal for
statsbyggeri mv.
statsbyggeri mv.
TILFØJELSE: Vedr. aflevering af
nøgletal/karakterbog. Nøgletal/
karakterbog gælder alene for
BYGGEopgaver og ikke for
anlægsopgaver. De bydende (inkl.
underentreprenører) skal således
alene aflevere nøgletal/karakterbog
for BYGGEopgaver.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud
24/09/2013 Tidspunkt: 12:00
eller ansøgning om deltagelse:
(dd/mm/åååå)

Læses:
27/09/2013 Tidspunkt: 12:00
(dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse
Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Tekststykke, der skal tilføjes:
VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:
_____
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2013 (dd/mm/åååå) - ID:2013-124122
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