DNU Fase 0-projekter - Udvidelse af strålekapacitet
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, Århus Sygehus

Adresse:

Nørrebrogade 44

By:

Århus C

Land:

Danmark

Kontakt(er):

Planlægningsafdelingen

Att.:

Charlotte Degn

E-mail:

chardegn@rm.dk

Postnummer: 8000
Telefon: +45 8949 2342
Fax: ______________

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed (URL): www.auh.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 - Udvidelse af strålekapacitet
II.1.2) Kort beskrivelse: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)
Som en del af regeringens kræftbehandlingsplan, skal strålekapaciteten i Århus udvides, så der kan ibrugtages
to strålekanoner i 2011 og to strålekanoner 2013. På grund af denne udvidelse af strålekapaciteten skal der
opføres en ny bygning, hvor strålekanonerne placeres. Der er endvidere behov for en række servicerum,
kontorfaciliteter m.v. Strålebehandlingen er i dag koncentreret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De
nye arealer placeres på Århus Universitetshospital, Skejby og forbindes til det eksisterende sygehus.
Byggeriet omfatter ca. 4.600m² bebyggelse i 4 etager.
Plan 01 indeholder stråleterapien med behandlingsrum til 4 strålekanoner samt tilhørende rum såsom venterum,
kontorer, depoter, værksted, omklædningsrum mv.
Plan 02 indeholder konsultation samt kontorer.
Plan 03 indeholder OP-stue, MR-scanner, PET/CT-scanner, Brachy rum samt tilhørende rum såsom sengestue,
depot mv.
Plan 04 indeholder teknik, kantine samt kontorer.
Arbejderne udbydes i 13 fagentrepriser i alt:
01 Terræn- og haveanlæg
02 Råhusentreprise
03 Tømrerentreprise
04 Facadelukningsentreprise
05 Malerentreprise
06 Gulventreprise
07 VVS-entreprise
08 Sprinklerentreprise
09 Køleentreprise
10 Ventilationsentreprise
11 El-entreprise
12 Elevatorentreprise
13 Generatoranlægsentreprise
Råhusentreprenøren overtager grunden med udgravet byggegrube.
Byggeriet, som forbindes til det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby gennem jorddækket tunnel,
opføres med bagmure, stabiliserende vægge, søjler og etagedæk i in situ støbt beton og skalmur i tegl i de tre
nederste plan. Plan fire udføres som let metalbeklædte facader.
Udvendige vinduer og døre udføres i aluminiumsprofiler.
Indvendige skillevægge udføres primært som malerbehandlede gipspladevægge.
Lofter som akustikdæmpende systemlofter.
Indvendig komplettering udføres som klassificerede og uklassificerede pladedøre, glasdøre og glasvægge.
Gulve beklædes primært med linoleum og vinyl på betonafretningslag.
Bygningen udstyres med traditionelle sygehusinstallationer. Hver etage, er af hensyn til forsyningssikkerhed,
opdelt i 2 vandrette forsyninger, der forsyner hver sin halvdel af bygningen.
Bygningen forsynes fra eget køleanlæg og får egen nødgenerator.
Endvidere udstyres bygningen med 3 elevatorer.
II.1.3) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary) (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Hovedgenstand
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Supplerende glossar (i givet fald)
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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:

2009-039365 (årstal og dokumentnummer)

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer (i givet fald)
2009/S 67-096439 af 07/04/2009
IV.2.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 03/04/2009
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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:

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

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:
(dd/mm/åååå)
__________

Læses:
(tt:mm)
_____
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(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)
Udbudet annulleres, da der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal ansøgninger om prækvalifikation på de
enkelte entrepriser.
VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
20/05/2009 (dd/mm/åååå)
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