DNU Fase 0-projekter - Delprojekt 02 Ny Sterilcentral
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 Onlinelicitation: http://simap.europa.eu

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE
ELLER BERIGTIGELSE
Bemærk: Hvis en berigtigelse eller supplerende oplysning fører til væsentlige ændringer i de af den oprindelige
udbudsbekendtgørelses betingelser, der vedrører principperne for ikke-forskelsbehandling og udbud ved
tildeling, vil en forlængelse af de oprindeligt fastsatte tidsfrister være nødvendig.
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
Officielt navn:

Århus Universitetshospital, Skejby

Adresse:

Brendstrupgårdsvej 100

By:

Århus N

Land:

Danmark

Kontakt(er):

_____________________________________________
Telefon: 89 49 55 66

Att.:

Thomas Hanberg Sørensen

E-mail:

_____________________________________________
Fax: ______________

Postnummer: 8200

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL): www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen (URL): ________________________________________
I.2) TYPE INDKØBSCENTRAL
Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF)
Ordregiver (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/17/EF "Forsyningsvirksomhedsdirektivet")
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DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse)
DNU Fase 0-projekter - Delprojekt 02 Ny Sterilcentral
II.1.2) Kort beskrivelse: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
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.
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.1.3) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary) (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
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Hovedgenstand
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Primærglossar

Supplerende glossar (i givet fald)

45215100

______________________________
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DEL IV: PROCEDURER
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Offentlig
Begrænset
Hastende begrænset
Efter forhandling
Hastende udbud efter
forhandling
Konkurrencepræget dialog

IV.2) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.2.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed/ordregiveren (som anført i den oprindelige
bekendtgørelse, hvis relevant)
______________________________________________________________________
IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser (hvis kendt)
Oprindelig bekendtgørelse sendt via:

SIMAP
OJS eSender

Login:

SIMAP2_krf

Dokumentreference:

2009-112099 (årstal og dokumentnummer)

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer (i givet fald)
2009/S 188-270563 af 30/09/2009
IV.2.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 25/09/2009
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DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1) DENNE BEKENDTGØRELSE VEDRØRER
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
Uafsluttet procedure

Berigtigelse

Supplerende oplysninger

VI.2) OPLYSNINGER OM UAFSLUTTET ORDRETILDELINGSPROCEDURE
(hvis relevant; sæt mærke ved så mange kasser som nødvendigt)
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
(hvis relevant; for at placere det tekststykke eller den dato, der skal ændres eller tilføjes, anfør altid del og
punktnummer i den oprindelige bekendtgørelse)
VI.3.1 Ændring af oprindeligt indgivne oplysninger eller uoverensstemmende oplysninger offentliggjort
på TED.
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
I begge
VI.3.2 Bekendtgørelse eller korresponderende udbudsmateriale
I den oprindelige bekendtgørelse
I det korresponderende udbudsmateriale
"jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger"
I begge
"jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger"
VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af det tekststykke,
der skal ændres:

I stedet for:

Læses:

DELAFTALE NR. 01
BETEGNELSE:
bygningsentreprise
1. KORT BESKRIVELSE:

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

Bygningsentreprisen dækker over
følgende arbejder:
Terræn og haveanlæg.
Kloak.
Råhus.
Tømrer og snedker.
Facadelukning.
Murer.
Maler.
Gulv.
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Placering af det tekststykke,
der skal ændres:

I stedet for:

Læses:

Inventar.
Installationsentreprisen dækker over
DELAFTALE NR.
følgende fag:
02 BETEGNELSE:
Kloak.
Installationsentreprise
VVS.
1) KORT BESKRIVELSE:
Ventilation.
El.
Den ny bygning R1 opføres på
eksisterende parkeringsareal og del
af den nuværende tilkørselsvej til
Centrallageret (R). Tilkørselsvejen
II.1.2) Kort beskrivelse, 2. afsnit
sløjfes fra og med Teknisk Afsnit (T).
En ny tilkørselsvej etableres til
Centrallageret (R) fra
Brendstrupgårdsvej.

Inventar.
Installationsentreprisen dækker over
følgende arbejder:
VVS.
Ventilation.
El.
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).

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)
Placering af datoer, der skal
ændres:

____________________
____________________
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I stedet for:

Læses:

(dd/mm/åååå)

(tt:mm)

(dd/mm/åååå)

(tt:mm)

__________

_____

__________

_____
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VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres (i givet fald)
VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse (i givet fald)

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes:
______________________________
______________________________________________________
VI.4) YDERLIGERE SUPPLERENDE OPLYSNINGER (i givet fald)
Århus Universitetshospital, Skejby udbyder to storentrepriser i forbindelse med opførelsen af en ny sterilcentral
som et EU-udbud. Opgaven udbydes som to storentrepriser som i hovedtræk indeholder følgende arbejder
(bemærk at kloakarbejdet er flyttet fra installationsentreprisen til bygningsentreprisen):
Bygningsentreprise
o Terræn og haveanlæg
� Belægninger og terræn: Rydning og bortskaffelse af inventar, beplantning og belægninger inkl. Stabilgruslag.
Etablering af byggepladsopbygninger og hegn.
Rydning af midlertidige byggepladsopbygninger.
Anlæg af beton- og asfaltbelægninger, inkl. kanter mv.
Inventar i terræn: pullerter, cykelstativer, møbler, træ-/stål-espalier.
� Beplantning: Muldudlægning, specialopbygning for beplantning på dæk, terrændræn, div. beplantning.
o Kloak
� Demontering af rendestensbrønde samt omlægning af dræn ved tunnel og 5,0 m. dyb spildevandsledning
hvor ny sterilcentral placeres, etablering af dræn omkring kælder samt en del af eksisterende tunnel
inkl ny drænpumpebrønd, etablering af huskloak, omlægning af regnvandsledning for større kapacitet,
regnvandsledninger med rendestensbrønde og ACU-rende samt spildevandsledninger med ny pumpebrønd.
o Råhus
� Råhus omfatter følgende arbejder:
Jordarbejde bestående primært af: bygningsudgravninger, tørholdelse og tilfyldninger herunder sandpuder.
Betonarbejde bestående primært af: støbning af fundamenter, kældervægge og -dæk inkl. isolering,
nedbrydning og retablering i forbindelse med eksisterende tunnel, terrændæk.
Betonelementleverancen bestående primært af projektering og levering af: 200/150 mm vægelementer,
søjle-elementer, forspændte bjælkeelementer, 720 mm ribbe-tagplader, 270 mm huldæk samt trappe- og
repose-elementer.
Betonelementmontage bestående primært af følgende: montage af alle betonelementer som beskrevet ovenfor
samt levering og montering af fugearmering og stålstringere samt udveksling for dækelementer i forbindelse
hermed.
Stålarbejde bestående primært af følgende: levering og montering af alle stålkonstruktioner til etablering af
indskudt tekniketagedæk af letriste, levering og montering af stålbjælker i dæk over kælder samt levering og
montering af ståltrapper og værn.
o Tømrer og snedker
� Ikke bærende indervægge udføres som gipsvægge på stålskelet. I administrationen og produktionen er der
flere vægge med glaspartier. Glasvægge med lyd-glas anvendes til støjdæmpning i produktionen.
� Teknikloft: i produktionshallen udføres nedstroppede, lette, trædefaste, sandwichpaneler. Under disse paneler
monteres i produktionshallen et sekundært systemloft med akustiske hygiejneloftsplader. I administrationen
monteres nedhængt systemloft med gipsfliser. For teknikrum og kælder opsættes træbeton loftplader.
o Facadelukning
� Produktionshallens udvendige facademateriale er lakerede stålkassettebeklædninger. Vinduespartier
udføres som gennemgående aluprofiler med montage af udvendig solafskærmning. Taget udføres som
varmtagskonstruktion med isolering og tagpapdækning. Række af ovenlys etableres i bl.a. gangarealer og
trapperum.
o Murer
� Administrationsafsnittet skalmures i tegl.
� Letklinkermurblokværk omkring sokler og fundamenter samt murkroner.
� Fliser opsættes på vægge i baderum og rengøringsrum, samt vådrumstætning.
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� Klinker opsættes på sokler samt udvalgte sålbænke.
o Maler
� Generelt overalt malerbehandlet overflader. I vådrum og produktionsrum anvendes maling i vådrumssystem,
funktionsklasse 3.
o Gulv
� Niveau 1, Kælderplan: asfaltgulv, samt linoleum i trapperum samt trappetrin.
� Niveau 2, Stueplan: i produktionshal samt tilhørende lager og birum er gulvoverfladerne med vinyl og
skridsikker vinyl. I administrationen er gulvoverfladerne linoleum og vinyl. I teknikrum: glittet, støvbundet beton.
o Inventar
� Af fast inventar indgår ca. 16-18 højskabe inkl. sider til bakker og i samme system et personalekøkken.
� Omklædningsskabe inkl. bænk til i alt 30 pers.
Arealoplysninger:
Entreprisegrænse:
I alt ca.: 5.600 m2.
Bygning R1:
Niveau 1, Kælderplan: 230 m2
Niveau 2, Stueplan: 1.935 m2
I alt brutto: 2.165 m2
Niveau 2, Stueplan:
Administration: 240 m2
Produktionshal: 1.465 m2
Teknikafsnit: 230 m2
I alt brutto: 1.935 m2
• Installationsentreprise
o VVS
� VVS omfatter levering og montering af radiatoranlæg, blandesløjfer til varme, zonevarme, køle, zonekøle
samt genvindingsflade på ventilationsanlæg og recirkuleringsenheder, trykluftledning, blødgøringsanlæg, rustfrie
buffertanke til enkeltionbyttet vand varmt og koldt, rustfri svejste rør til tekniskvand, brugsvandsledninger,
køleledninger. Levering og montering af inventar og armaturer i berørte rum.
o Ventilation
� Ventilation omfatter levering og montering af ventilationsanlæg til rene (ISO klasse 8) og urene områder samt
kontorer mv., recirkuleringsenheder, LAF bænk, down-flow, styring af ventilation i tryksatte rum.
o El
� El omfatter levering og montering af hovedtavle, hoved-føringsveje, belysningsarmaturer, stærk- og
svagsstrømsinstallationer herunder krydsfelt og PDS-kabling.
VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
09/10/2009 (dd/mm/åååå)
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