1/ 9

ENOTICES_Hifab1004 10/08/2010- ID:2010-105688

Projektkonkurrence vedrørende nyt hospital DNV - Gødstrup

Standardformular 12 - DA

DEN EUROPÆISKE UNION
Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

BEKENDTGØRELSE OM PROJEKTKONKURRENCE
Denne konkurrence er omfattet af
Direktiv 2004/18/EF
Direktiv 2004/17/EF ("Forsyningsvirksomhedsdirektivet")

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED/ORDREGIVER
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Officielt navn:

Hospitalsenheden Vest

Adresse:

Gl. Landevej 61

By:

Herning

Land:

Danmark

Kontakt(er):

_____

Att.

Michael Hyllegaard

E-mail:

michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Internetadresse(r) (i givet fald) http://www.vest.rm.dk
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Se under kontakt(er) ovenfor
Andre: udfyld bilag A.I
Yderligere dokumentation kan fås ved henvendelse til:
Se under kontakt(er) ovenfor
Andre: udfyld bilag A.II
Projekter eller ansøgninger om deltagelse sendes til:
Se under kontakt(er) ovenfor
Andre: udfyld bilag A.III

Postnummer: 7400
Telefon: +4599126007
Fax: +4599126090
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I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER) (konkurrence omfattet af direktiv
2004/18/EF)
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt
plan eller forbundsplan, herunder regionale eller
lokale underafdelinger
Nationalt kontor eller forbundskontor
Regional eller lokal myndighed
Regionalt eller lokalt kontor
Offentligretligt organ
Europæisk institution/agentur eller international
organisation
Andet

Generelle offentlige tjenester
Forsvar
Offentlig orden og sikkerhed
Miljø
Økonomiske og finansielle anliggender
Sundhed
Boliger og offentlige faciliteter
Social beskyttelse
Fritid, kultur og religion
Uddannelse
Andet

I.3) ORDREGIVERENS HOVEDAKTIVITET(ER) (konkurrence omfattet af direktiv 2004/17/EF "Forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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
Vand

Posttjenester
Jernbanetjenester
Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller
bus
Havnerelaterede aktiviteter
Lufthavnsrelaterede aktiviteter
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DEL II: PROJEKTKONKURRENCENS GENSTAND/BESKRIVELSE AF PROJEKTET
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds/ordregiverens betegnelse for konkurrencen/projektet
Projektkonkurrence vedrørende nyt hospital DNV - Gødstrup
II.1.2) Kort beskrivelse:
Region Midtjylland har besluttet at samle hospitalsfunktionerne for den vestlige del af regionen i et nyt hospital i
Gødstrup. Det nye hospital vil indeholde både somatiske og psykiatriske funktioner.
Placeringen af det nye hospital skal finde sted på et areal på ca. 36 ha i Gødstrup. Det forventede
bygningsmæssige arealbehov til det nye hospital er på ca. 150.000 m2, og den tilhørende økonomiske ramme
er på 4.135 mia. kr.
Konkurrencen omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede hospital, udarbejdelse af byggeprogram
samt projektering af og fagtilsyn med hospitalets første etape. Omfanget af første etape er ikke fastlagt på
nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. halvdelen af det samlede byggeri. Det endelige omfang af
første etape vil fremgå af konkurrencematerialet. Byggeledelse vil blive udbudt som en selvstændig ydelse.
Projektering m.v. af efterfølgende etaper vil blive udbudt som én eller flere efterfølgende projektkonkurrencer,
hvor grundlaget vil være den ajourførte helhedsplan samt detaljerede byggeprogrammer for efterfølgende
etaper.
Konkurrencen indeholder elementer af såvel byplanlægning som rådgivning vedrørende bygninger (arkitektog ingeniørydelser) og stiller derfor krav til konkurrencedeltagerne om at besidde de nødvendige erfaringer og
kvalifikationer inden for disse discipliner.
Herudover er erfaringer og kvalifikationer vedrørende hospitals-/funktionsplanlægning ligeledes nødvendige.
II.1.3) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary)
Hovedgenstand
Yderligere genstande

Primærglossar
71240000
71220000
71320000

Supplerende glossar (i givet fald)

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1) KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF DELTAGERE (i givet fald)
Udvælgelsen af deltagere vil finde sted udfra en vurdering af, hvorledes de samlede kompetencer og
erfaringer hos ansøgerne bedst stemmer overens med de kvalifikationer, som er nødvendige til løsning af
den konkrete opgave. Herudover vil der ved udvælgelsen blive taget hensyn til opnåelsen af den bedste
konkurrencemæssige situation.
Med henblik på at belyse ovenstående skal anmodere om prækvalifikation oplyse følgende:
A. De økonomiske aktørers personlige forhold
1) Oplysninger om hvilket firma(er), der anmoder om prækvalifikation. Endvidere skal anmodningen indeholde
firmaets (ernes) telefon- og telefax nr., e-mail-adresse og CVR-nr. samt navn og e-mail-adresse på en
kontaktperson.
Såfremt anmodningen vedrører flere firmaer skal det fremgå af anmodningen, hvorledes disse firmaer
organiserer sig (konsortium eller hoved-/underleverandører).
Hvis et konsortium anmoder om prækvalifikation, skal hvert medlem af konsortiet afgive erklæring om solidarisk
hæftelse for den planlagte rådgivningsopgave.
2) En generel firmabeskrivelse med bl.a. ejermæssige og organisatoriske forhold. Såfremt anmodningen
vedrører flere firmaer, skal det tillige fremgå, hvorledes den interne organisering mellem firmaerne forventes
foretaget.
3) Tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af
13.5.1997.
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4) Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der bekræfter, at prækvalifikationsanmoderen ikke
er udelukket fra deltagelse i udbuddet iht. Udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 eller en anden tilsvarende
dokumentation. Dokumentationen kan foreligge på alle de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 3, sidste afsnit,
nævnte måder.
Serviceattesten/dokumentatioen skal være udstedt senere end 6 måneder før udbudsbekendtgørelsens
afsendelsesdato jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. VI.5.
B. Økonomisk og finansiel kapacitet
1) Oversigt med oplysning om som minimum:
- Omsætning for de 3 seneste regnskabsår
- Resultat efter skat for de 3 seneste regnskabsår
- Egenkapital for de 3 seneste regnskabsår
Der må ikke være nævneværdig risiko for, at anmoderens eksistens ophører i aftaleperioden. Udbyder
forbeholder sig ret til at udbede sig det samlede regnskab tilsendt.
C. Teknisk kapacitet
1) Beskrivelse af referencer inden for de seneste 10 år for rådgivning vedrørende større hospitalsbyggerier af
tilsvarende karakter og omfang. Referencerne skal angive anlægssummer, antal etage-kvadratmeter, type af
byggeri samt rågiverens ydelse/honorarstørrelse i forbindelse med den aktuelle reference.
Udover de traditionelle hovedydelser for arkitekt- og ingeniørdiscipliner ønskes dokumenteret erfaring
og kompetencer med brugerinvolvering på hospitalsprojekter. Endvidere ønskes dokumenteret erfaring
med byplanopgaver af tilsvarende karakter, med funktionsplanlægning vedrørende hospitaler samt med
risikostyring. Det skal oplyses, hvorvidt nøglepersonerne til den enkelte reference stadig er tilknyttet ansøgerens
organisation.
2) Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige antal beskæftigede og faglige sammensætning (arkitekter,
ingeniører, konstruktører m.v.) de seneste 3 år.
Såfremt anmodningen er fra et konsortium, eller ansøgeren agter at anvende underrådgivere, skal ovennævnte
oplysninger, pkt. A2-A4 samt B1 og C1-C2 foreligge for samtlige deltagere i konsortiet samt for eventuelle
underrådgivere.
III.2) DELTAGELSEN ER FORBEHOLDT EN BESTEMT PROFESSION (i givet fald)
ja

nej

Hvis ja, angiv professionen:
_____
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DEL IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE KONKURRENCE
Offentlig
Begrænset
Forventet antal deltagere _____

eller mindste antal 4

/højeste antal 5

IV.2) NAVNE PÅ ALLEREDE UDVALGTE DELTAGERE (såfremt der er tale om en begrænset konkurrence)
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

IV.3) KRITERIER FOR VURDERING AF PROJEKTER
Det overordnede bedømmelseskriterium for forslagene/tilbuddene vil være det økonomisk mest fordelagtige
tilbud.
Følgende delkriterier vil indgå:
- funktionalitet og arkitektur
- totaløkonomi
- honorarøkonomi
IV.4) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed/ordregiveren (i givet fald)
_____
IV.4.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: 28/09/2010 (dd/mm/åååå)

Tidspunkt: 12:00

Der skal betales for dokumenterne
ja

nej

Hvis ja, (anfør kun tal):: _____

valuta: _____

Betalingsvilkår og -metode:
_____
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2010 (dd/mm/åååå)
Tidspunkt: 12:00
IV.4.4) Dato for afsendelse af opfordringer til deltagelse til udvalgte kandidater (i givet fald)
Foreløbig dato: 01/11/2010 (dd/mm/åååå)
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
ES

CS

DA

Andet: Norsk

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV
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IV.5) PRÆMIEUDDELING OG BEDØMMELSESKOMITÉEN
IV.5.1) Der vil blive tildelt en eller flere præmier
ja

nej

Hvis ja, angives antallet og værdien af de tildelte priser (i givet fald)
_____
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere (i givet fald)
Til de deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag/tilbud vil der blive udbetalt et vederlag på kr.
700.000,00 ekskl. moms.
Til vinderen (vinderne) vil der blive udbetalt et tillæg til dette vederlag på kr. 200.000,00 ekskl. moms.
Dette vederlag (incl. tillæg) vil blive betragtet som et acontohonorar på første rate i den forventede
totalrådgivningsaftale.
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 er bindende for den ordregivende myndighed/ordregiveren
ja

nej

IV.5.5) Navnene på personer, som er udpeget til medlemmer af bedømmelseskomitéen (i givet fald)
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
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DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN/KONTRAKTERNE ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES MED
FÆLLESSKABSMIDLER?
ja

nej

Hvis ja, anfør projektet/projekterne og/eller programmet/programmerne:
_____
VI.2) YDERLIGERE OPLYSNINGER (i givet fald)
Til yderligere belysning af opgaven er der udarbejdet et informationsmateriale, der fra. d. 13. august 2010 kan
downloades fra adressen www.vest.rm.dk eller www.rm.dk
Tidsplanen for konkurrencens afvikling forventes således:
- udsendelse af konkurrencemateriale: primo november 2010
- aflevering af forslag: ultimo januar 2011
- bedømmelse: februar - april 2011
- kontrahering: ultimo juni 2011
Projektets endelige realisering er afhængig af regeringens finansieringstilsagn.
I forbindelse med bedømmelsen af konkurrencen udmeldes fagdommere i samarbejde med Akademisk
Arkitektforenings konkurrencesekretariat og FRI.
Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres/fremsendes skriftligt i en original og en kopi samt i en digitaludgave
på cd-rom. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dokumenterne er originalen gældende.
Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres på dansk, og kontraktssproget i forbindelse med realiseringen vil
være dansk. Beskrivelse af virksomhedsoplysninger, referencer m.v. i forbindelse med prækvalifikationen kan
endvidere fremgå på svensk, norsk eller engelsk.
Anmodningen om prækvalifikation skal afleveres til Projektsekretariatet DNV-Gødstrup som anført under bilag
A.
VI.3) KLAGEPROCEDURER (afgiv udelukkende oplysninger i forbindelse med projektkonkurrencer, der
vedrører forsyningsvirksomhed)
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn:

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Adresse:

Kampmannsgade 1

By:

København V

Land:

Danmark

E-mail:

_____

Fax:

+45 33307600

Internetadresse (URL):

http://www.klfu.dk

Postnummer: 1780
Telefon: +45 33307700

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (i givet fald)
Officielt navn:

_____

Adresse:

_____

By:

_____

Land:

_____

E-mail:

_____

Fax:

_____

Internetadresse (URL):

_____

VI.3.2) Indgivelse af klager (udfyld VI.3.2 eller, om nødvendigt, VI.3.3)

Postnummer: _____
Telefon: _____
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Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager:
Senest samtidig med indgivelse af en eventuel klage til Klagenævnet for udbud skal klager skriftligt underrette
ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen indbringes for nævnet. Det bemærkes, at der pr. 1. juli
2010 er trådt en ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne i kraft.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager
Officielt navn:

Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud

Adresse:

Nyropsgade 30

By:

København V

Land:

Danmark

E-mail:

_____

Fax:

+45 33326144

Internetadresse (URL):

http://www.ks.dk

VI.4) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
10/08/2010 (dd/mm/åååå)

Postnummer: 1780
Telefon: +45 72268000
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BILAG A
YDERLIGERE ADRESSER OG KONTAKTER
I) ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN INDHENTES YDERLIGERE OPLYSNINGER
Officielt navn:

Hospitalsenheden Vest, Projektsekretariatet DNV-Gødstrup, Administrationen

Adresse:

Lægårdsvej 12

By:

Holstebro

Land:

Danmark

Kontakt(er):

_____

Att.

Michael Hyllegaard

E-mail:

michael.hyldegaard@vest.rm.dk

Internetadresse (URL):

http://www.vest.rm.dk

Postnummer: 7500
Telefon: +4599126007
Fax: _____

II) YDERLIGERE ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN INDHENTES YDERLIGERE
OPLYSNINGER
Officielt navn:

Hospitalsenheden Vest, Projektsekretariatet DNV-Gødstrup, Administrationen

Adresse:

Lægårdsvej 12

By:

Holstebro

Land:

Danmark

Kontakt(er):

_____

Att.

Michael Hyllegaard

E-mail:

michael.hyldegaard@vest.rm.dk

Internetadresse (URL):

http://www.vest.rm.dk

Postnummer: 7500
Telefon: +4599126007
Fax: _____

III) ADRESSER OG KONTAKTER, HVORTIL PROJEKTER/ANSØGNINGER OM DELTAGELSE SKAL
SENDES
Officielt navn:

Hospitalsenheden Vest, Projektsekretariatet DNV-Gødstrup, Administrationen

Adresse:

Lægårdsvej 12

By:

Holstebro

Land:

Danmark

Kontakt(er):

_____

Att.

Michael Hyllegaard

E-mail:

michael.hyldegaard@vest.rm.dk

Internetadresse (URL):

http://www.vest.rm.dk

Postnummer: 7500
Telefon: +4599126007
Fax: _____

