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DK-Århus: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
2009/S 188-270563
UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Bygge- og anlægskontrakt
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1)
NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER):
Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, Att. Thomas Hanberg Sørensen, DK-8200 Århus
N. Tlf. +45 89495566.
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.rm.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Rådgivergruppen DNU, Hedeager 3, Att. Christine
Pedersen, DK-8200 Århus N. Tlf. +45 70275858. E-post: 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, DK-8200 Århus N. Tlf. +45 70275858. E-post: cp@rg-dnu.dk.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rådgivergruppen DNU, Hedeager 3, Att. Christine
Pedersen, DK-8200 Århus N. Tlf. +45 70275858. E-post: cp@rg-dnu.dk.
I.2)

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 02 Ny Sterilcentral.

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)

Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene:
Beskrivelse af bygningens anvendelse:
I bygningen indrettes sterilcentral med tilhørende kontor- og personale faciliteter. Sterilcentralen arbejder
hovedsagelig med forbehandling og sterilisering af kirurgiske flergangsartikler og anæstesiudstyr.
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Den ny bygning R1 opføres på eksisterende parkeringsareal og del af den nuværende tilkørselsvej til
Centrallageret (R). Tilkørselsvejen sløjfes fra og med Teknisk Afsnit (T). En ny tilkørselsvej etableres til
Centrallageret (R) fra Brendstrupgårdsvej.
Bygning R1 opføres over eksisterende tunnel. Tunnelen forbinder bygning R og T med det øvrige sygehus.
Niveau 1: Kælderplan.
Kælderplan etableres til bygning R1 så bygningen ligeledes kobles på sygehusets tunnelsystem via forrum,
elevatorer og trapperum.
Kælderen ligger forskudt 9 meter foran bygningens vestfacade. Dette skyldes, at et eksisterende fjernvarmerør
løber i tunnelens venstre side og føres over terræn efter side-tunnelen til bygning R, hvorefter den forsætter i
højre side af tunnelen. Rørets vandrette placering gør det ikke muligt at etablere åbning til bygningens kælder,
før røret har skiftet til højre side.
Niveau 2: Stueplan.
Indeholder administrationsafsnit og produktionshal samt teknikafsnit.
I administrationsafsnittet indrettes funktionerne: omklædning, toiletter, kontorer og personalerum.
Produktionshallen indeholder en uren- og renzone, betegnende for instrumenternes vej igennem produktionen;
sortering, instrument præparation, afkøling og sterilt lager samt tilhørende birum.
Over produktionshallen er det muligt at tilse de tekniske installationer. Adgang sker via teknikrummets parterre.
Loftet etableres som et trædefastloft inkl. gangbro imellem trapperummet og teknikrummet.
Kort beskrivelse af byggearbejdet:
Bygning R1 opføres i overensstemmelse med facadematerialer på forsyningsbygning R, Centrallageret.
Således opføres bygningen i betonelementbagmure med varierende klimaskærm. Administrationsafsnittets
ydermure udføres som skalmure i røde mursten og med hvide vinduesrammer. Produktionshallen og teknik
i let alu-kassettebeklædning i samme blågrå farve som bygning R. Vinduesrammer i samme ral-farve som
beklædningen.
Under terræn udføres ydervægge i armeret insitustøbt beton. Dæk over kælder samt dæk over eksisterende
tunnel udføres i insitustøbt beton. I teknikafsnittet udføres et indskudt dæk af stålplader, der bæres af søjler og
bjælker i stål.
Søjlebjælke-system i produktionens midterbærelinie udføres i præfabrikerede betonelementer. I kælder udføres
bjælker og søjler til bæring af dæk over kælder samt overliggende etage i insitustøbt beton. Tagkonstruktionen
over produktionen udføres af præfabrikerede ribbetagplader. Over administrationsafsnittet spænder forspændte
huldæk mellem facade og betonskillevæg til produktionen.
Opgaven udbydes i to storentrepriser:
01 Bygningsarbejder
02 Installationsarbejder.
II.1.6)

CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary):
45215100.

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 enkelt delaftale.

II.1.9)

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:
Nej.

II.2)

ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG
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II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:
Det samlede anlægsbudget er 84 430 000 DKK ekskl. moms. Beløbet er inkl. procesudstyr og rådgivning.

II.2.2)

Optioner:
Nej.

II.3)

KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE:
Periode i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten).
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OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
DELAFTALE NR. 01
BETEGNELSE: Bygningsentreprise
1)

KORT BESKRIVELSE:
Bygningsentreprisen dækker over følgende fag:
Terræn og haveanlæg.
Råhus.
Tømrer og snedker.
Facadelukning.
Murer.
Maler.
Gulv.
Inventar.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY):
45215100.

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 opførelse af sygehusbyggeri.

DELAFTALE NR. 02
BETEGNELSE: Installationsentreprise
1)

KORT BESKRIVELSE:
Installationsentreprisen dækker over følgende fag:
Kloak.
VVS.
Ventilation.
El.

2)

CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY):
45215100.

3)

MÆNGDE ELLER OMFANG:

4)

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

5)

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER:
Almindelige installationsarbejder i forbindelse med opførelse af sygehusbyggeri.
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1)
BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Jf. AB 92, § 6 med de præciseringer,der fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Jf. AB 92, § 22 med de præciseringer,der fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

III.1.4)

Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten:
Nej.

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: 1. Tro- og loveerklæring
om, hvorvidt ansøgeren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK ekskl. moms i
henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
2. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden form for dokumentation for, at ansøgeren ikke
befinder sig i nogle af de i Rådets direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004 (udbudsdirektivet), artikel 45, stk. 2, litra a,
b, c, e og f nævnte situationer.
Oplysningerne skal afgives for både storentreprenøren samt dennes underentreprenører.
Udenlandske ansøgere skal rette henvendelse til den tilsvarende myndighed i ansøgerens hjemland. Såfremt
ansøger ikke kan få udstedt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal ansøger fremlægge anden
fuldgyldig dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk.
1 og 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer, f.eks. i form af attester udstedt af kompetente retlige eller
administrative myndigheder i ansøgers hjemland.
Dokumentationen må ikke være mere end 3 måneder ved indlevering af ansøgning.

III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Oplysning om de
seneste 3 regnskabsårs nettoomsætning.
2. Oplysning om de seneste 3 regnskabsårs egenkapital.
3. Oplysning om de seneste 3 regnskabsårs aktiver i alt.
4. Oplysning om de seneste 3 regnskabsårs overskud.
Oplysningerne skal afgives for både storentreprenøren samt dennes underentreprenører.

III.2.3)

Teknisk kapacitet:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. Referenceliste over de betydeligste arbejder ansøgeren har udført gennem de seneste 5 år.
2. Referenceliste over ansøgerens erfaring med sundheds- og sygehusbyggeri og/eller renrumsbyggeri udført
gennem de seneste 3 år. Referencerne skal dække den ansøgte storentreprises fagområde.
3. Referenceliste over ansøgerens erfaring med byggerier udført i storentreprise udført gennem de seneste 3 år.
Oplysninger om bygherre, årstal for udførelsen, størrelsen af entreprisen i m2 og kr., omfanget af opgaven samt
ansøgerens rolle i udførelsen skal fremgå af referencerne.
Oplysningerne skal afgives for både storentreprenøren samt dennes underentreprenører.

III.2.4)

Reserverede kontrakter:
Nej.
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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:
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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 minimum antal: 5. Maksimum antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ud fra oplysningerne i pkt. III.2.2 og pkt. III.2.3
vælges blandt de egnede ansøgere de 5-7 ansøgere, som samlet set og i lyset af den udbudte opgave har den
bedste økonomiske og tekniske kapacitet.
Der er planlagt prækvalificeret 5-7 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.

IV.3)

ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)

Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt:
Nej.

IV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter:

IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
2.11.2009 - 14:00.

IV.3.5)

Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater:
4.12.2009.

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:

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:
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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 2 storentrepriser. Der vil blive prækvalificeret 5-7 ansøgere pr. storentreprise. I
ansøgningen skal det angives hvilken storentreprise der ansøges om at blive prækvalificeret til.
Den enkelte storentreprenør skal 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.
VI.4)

KLAGEPROCEDURER

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne:
Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 København V. Tlf. +45
33307621. Internetadresse (URL): 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 frister for indgivelse af klager: Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager
til.
Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt
underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager:
Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud, Nyropsgade 30, DK-1780 København V. E-post: ks@ks.dk.
Tlf. +45 72268000. Internetadresse (URL): www.ks.dk. Fax +45 33326144.

VI.5)

DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
25.9.2009.
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