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
projektkonkurrence

Denne bekendtgørelse er omfattet af
Direktiv 2004/18/EF
Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsvirksomhed)

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):
Officielt navn: Region Midtjylland ved Hospitalsenhed National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____
Vest
Postadresse: Gl. Landevej 61
By: Herning

Postnummer: 7400

Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 24470234

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/
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) http://www.byggeweb.dk/
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Andet (udfyld bilag A.I)

Yderligere dokumentation fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Andet (udfyld bilag A.II)

Projekter eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Andet (udfyld bilag A.III)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger
Nationalt kontor eller forbundskontor
Regional eller lokal myndighed
Regionalt eller lokalt kontor
Offentligt organ
Europæisk institution/agentur eller international organisation
Andet: (angiv nærmere)
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I.3) Hovedaktivitet
hvis der er tale om en bekendtgørelse
offentliggjort af en ordregivende myndighed
Generelle offentlige tjenester
Forsvar
Offentlig orden og sikkerhed
Miljø
Økonomiske og finansielle anliggender

hvis der er tale om en bekendtgørelse
offentliggjort af en ordregiver
Produktion, transport og distribution af gas og varme
Elektricitet
Efterforskning efter og udvinding af gas og olie
Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast
brændsel

Sundhed

Vand

Boliger og offentlige faciliteter

Posttjenester

Social beskyttelse

Jernbanetransport

Fritid, kultur og religion

Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Uddannelse

Havnerelaterede aktiviteter
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Andet: (angiv nærmere)

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres
vegne:
ja
nej
hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivende myndigheder / ordregivere anføres i bilag A
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Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet
II.1) Beskrivelse:
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
DNV-Gødstrup - Psykiatrien (Etape 2) - åben idekonkurrence

II.1.2) Kort beskrivelse:
I forbindelse med Region Midtjyllands etablering af et nyt hospital (herefter benævnt DNV-Gødstrup) udbydes
hermed totalrådgivningsopgaven for projektets etape 2 i en åben idékonkurrence. Etape 2 omfatter etablering af
en ny psykiatriske klynge på ca. 14.800 m2 i umiddelbar forbindelse med det somatiske hospital, således at de
somatiske og psykiatriske hospitalsfunktioner vil komme til at fungere som ét hospital. Projekteringen af etape 1
- somatik pågår pt., mens totalrådgivningsopgaven for etape 3 - somatik (anden del af de somatiske funktioner)
udbydes i løbet af 2013.
Konkurrencen er opdelt i 2 faser, hvor første fase er en åben idekonkurrence i henhold til direktiv
2004/18/EF. Bedømmelseskomiteen vil i fase 1 udvælge en til flere vindere til at afgive tilbud på
totalrådgivningsopgaven i fase 2 i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3 "udbud med forhandling uden
forudgående udbudsbekendtgørelse" .
Totalrådgivningsopgaven omfatter alle faser fra byggeprogram til projektopfølgning og fagtilsyn. Byggeledelsen
for etape 1 er kontraheret med option på byggeledelse for etape 2 og 3.
Nærværende fase 1 omfatter således gennemførelsen af den åbne idekonkurrence. Det er Region
Midtjyllands ønske med den åbne konkurrence at give også mindre arkitekttegnestuer mulighed for at deltage
i konkurrencens første fase uden et team, der nødvendigvis vil kunne løse totalrådgivningsopgaven. Når
vinderne af fase 1 er fundet, gives vinderne derfor mulighed for at teame up, med henblik på at sikre, at
teamet har den fornødne tekniske og økonomiske kapacitet til at løse totalrådgivningsopgaven. Det er i den
sammenhæng et krav, at Region Midtjylland kan godkende det samlede team inden fase 2 påbegyndes.
Konkurrencebetingelserne indeholder en angivelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet samt
teknisk kapacitet. Fase 2 omfatter gennemførelse af udbud med forhandling, afsluttende med udpegning af
endelig vinder.
Adgang til udbudsmaterialet incl. konkurrencebetingelserne fås ved indsendelse af den i pkt. III.2 krævede
dokumentation for opfyldelse af anerkendelsesdirektivet til det i bilag A.III angivne kontaktpunkt.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) :
Hovedgenstand

Primærglossaret
71210000
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Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere: (hvis relevant)
Projektkonkurrencen udbydes som en åben idékonkurrence, hvor alle, der opfylder kravene i pkt. III.2), kan
deltage. For at gå videre til projektkonkurrencens fase 2 (udbud med forhandling) er det dog en betingelse,
at vinderen opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet angivet i
konkurrencebetingelserne.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession:
Oplysninger om en bestemt profession:
ja
(hvis ja) Angiv professionen:

nej

Deltagende virksomheder i fase 1 skal minimum beskæftige en akademisk uddannet arkitekt, der lever op til
EU direktiv 2005/36/EF (anerkendelsesdirektivet). Dokumentation i form af eksamensbevist skal fremsendes til
kontaktpunktet angivet i bilag A.III for adgang til udbudsmaterialet.
Efter udpegning til deltagelse i fase 2 skal virksomheden teame up, således at det samlede team har den
fornødne tekniske og økonomiske kapacitet til at løse opgaven. Bygherren skal godkende det samlede team
inden fase 2 starter. Der henvises i øvrigt til II.1.2) Kort beskrivelse
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Del IV: Procedure
IV.1) Type konkurrence:
Offentlig
Begrænset
Forventet antal deltagere: _____
eller
mindste antal: _____ og største antal: _____
IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere: (hvis der er tale om en lukket konkurrence)
IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
I fase 1 vurderes projekterne efter følgende bedømmelseskriterier
Funktioner og arealer
Arkitektur og teknik
Helhedsplan
Forventede bedømmelseskriterierne for fase 2 vil fremgå af udbudsbetingelserne.

IV.4) Administrative oplysninger:
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren: (hvis relevant)
_____
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter: (hvis relevant)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: 21/01/2014 (dd/mm/åååå)
Skal der betales for dokumenterne?
(hvis ja, anfør kun tal) Pris: _____

ja
nej
Valuta: _____

Betalingsvilkår og metode:
_____

IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse:
Dato: 28/01/2014 (dd/mm/åååå) Tidspunkt: 14:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage: (hvis relevant)
Dato: ______ (dd/mm/åååå)
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Ethvert officielt EU-sprog
Følgende officielle EU-sprog:
DA, SV
Andet:
Norsk
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IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité:
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier:
ja
nej
(hvis ja) antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles: (hvis relevant)
De udpegede vindere af fase 1, som indbydes til at deltage i fase 2, modtager hver især et vederlag på 50.000
kr. Alle de deltagende hold i fase 2, vil efter at have afleveret et konditionsmæssigt projekt ved afslutning af fase
2 modtage et vederlag på 100.000 kr.
Såfremt konkurrencen stoppes umiddelbart efter fase 1 er de 50.000 kr.til fuld og endelig betaling til de
udpegede vindere.
Såfremt konkurrencen stoppes umiddelbart efter fase 2 er de 100.000 kr.til fuld og endelig betaling til de
deltagende teams, inklusiv til den udpegede endelige vinder.
Ovenstående beløb er uden moms.
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: (hvis relevant)
_____

IV.5.3) Opfølgende kontrakter:
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en
af vinderne af konkurrencen:
ja
nej
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse:
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren:

ja

nej

IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen: (hvis relevant)
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Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler:
Projektkonkurrencen vedrører et projekt og/eller et program, som er finansieret af EU-midler:
(hvis ja) Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne :
_____

ja

nej

VI.2) Yderligere oplysninger: (hvis relevant)
Adgang til udbudsmaterialet incl. konkurrencebetingelserne fås ved indsendelse af den i pkt. III.2
krævede dokumentation for opfyldelse af anerkendelsesdirektivet til det i bilag A.III angivne kontaktpunkt.
Konkurrenceforslag skal jf. konkurrencebetingelserne afleveres digitalt. Den digitale aflevering vil ligeledes være
anonym for såvel dommerkomitee og dennes rådgivere indtil konkurrencen er afsluttet.
Der henvises desuden til konkurrencebetingelserne.

VI.3) Klageprocedurer:
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne:
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø

Postnummer: 2100

Land: Danmark (DK)

Telefon: _____
Mailadresse: klfu@erst.dk

Fax: _____

Internetadresse: (URL) http://www.klfu.dk
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (hvis relevant)
Officielt navn: _____

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: _____
By: _____
Kontaktpunkt(er): _____

Postnummer: _____

Land: _____

Telefon: _____

Att: _____
Mailadresse:

Fax: _____

Internetadresse: (URL) _____
VI.3.2) Indgivelse af klager: (Udfyld VI.3.2 eller, om nødvendigt, VI.3.3)
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud som anført i § 7 i henhold til lov nr. 492
af 12.5.2010 (med senere ændringer) om håndhævelse af udbudsreglerne mv., som følger:
Klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af
ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller
inden 6 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med,
hvis der er tale om 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.
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Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager:
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby

Postnummer: 2500

Land: Danmark (DK)

Telefon: _____
Mailadresse: kfst@kfst.dk

Fax: _____

Internetadresse: (URL) http://www.kfst.dk
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2013 (dd/mm/åååå) - ID:2013-125369
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Bilag A

Yderligere adresser og kontaktpunkter

I) Adresser og kontaktpunkter, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger
Officielt navn: Friis & Moltke A/S

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Strandvejen 20
By: Aalborg

Postnummer: 9000

Kontaktpunkt(er): _____

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 41947014

Att: Kristina Møller Hansen
Mailadresse: kmh@friis-moltke.dk

Fax: _____

Internetadresse: (URL) _____
II) Yderligere adresser og kontaktpunkter, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger
Officielt navn: NIRAS A/S

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Åboulevarden 80
By: Århus

Postnummer: 8000

Kontaktpunkt(er): _____

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 87323232

Att: Finn Søholt Thomsen
Mailadresse: FST@niras.dk

Fax: +45 87323200

Internetadresse: (URL) _____
III) Adresser og kontaktpunkter, som projekter / ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Officielt navn: Friis & Moltke A/S

National identitetsangivelse: (hvis kendt) _____

Postadresse: Strandvejen 20
By: Aalborg

Postnummer: 9000

Kontaktpunkt(er): _____

Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 41947014

Att: Kristina Møller Hansen
Mailadresse: kmh@friis-moltke.dk

Fax: _____

Internetadresse: (URL) _____

IV) Adresse på den anden ordregivende myndighed / ordregiver, på hvis vegne den ordregivende
myndighed / ordregiveren foretager indkøbet
Officielt navn

_____

Postadresse:

_____

By

_____

Land

_____

National identitetsangivelse ( hvis
kendt ): _____
Postnummer _____

-------------------- (Benyt bilag A, del IV, så mange gange som nødvendigt) --------------------
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