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Side 21. INDLEDNING

1.1 Kontraktens indhold

Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har 
Albertslund Ungdomsboliger (herefter kaldet "Bygherre"), som bestyrer 
Morbærhaven, brug for en totalrådgiver.

Bygherre har iværksat dette udbud for at udvælge den totalrådgiver, som 
skal hjælpe Bygherre med at realisere renoveringen af Morbærhaven.

Den vindende tilbudsgivers (herefter kaldet "Rådgiver") ydelser vil i 
hovedtræk bestå af udarbejdelse af en færdig plan for renoveringen samt 
projektering af renoveringen. Renoveringsforslaget skal fremlægges på et 
beboermøde i Morbærhaven (Det Ordinære Afdelingsmøde), hvor 
beboerne skal stemme om, hvorvidt renoveringen skal gennemføres (Fase 
1). 

Såfremt beboerne stemmer for gennemførelse af renoveringen, ønsker 
Bygherre, at Rådgiver skal fungere som totalrådgiver i forbindelse med 
udførelsen af renoveringen af Morbærhaven, herunder bistå i forbindelse 
med EU-udbud af entreprisen samt føret tilsyn (Fase 2). Denne del af 
ydelsen udgør en option i kontrakten (herefter kaldet "Optionen").

Bygherre kan udnytte Optionen helt eller delvist, således at alene dele af 
ydelserne kommer til udførelse.

1.2 Udbudsform og retsgrundlag

Kontrakten er udbudt i et begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet 
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer).

Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 med senere ændringer om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter finder tilsvarende anvendelse.

5 virksomheder er blevet prækvalificeret, og disse opfordres herved til at 
afgive tilbud.

1.3 Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter

 Udbudsbekendtgørelse 2013/S 111-189842 med tilhørende 
berigtigelse samt skabeloner

 Udbudsbetingelser

 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse



Side 3 Bilag 2: Helhedsplan for 2012-2014 for renoveringen af afdelingen 
Morbærhaven

 Bilag 3: Bygherres krav og ønsker til de enkelte elementer i 
helhedsplanen

 Bilag 4: Bygherres forslag til køreplan for projekteringen

 Bilag 5: Bygherres ønsker til generelle betingelser til entreprenøren

 Bilag 6: Morbærhaven i tal

 Bilag 7: Udkast til kontrakt

 Referat fra informationsmøde

 Tidligere udarbejdet materiale om Morbærhaven, som kan findes på 
følgende hjemmeside:
http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering

En identisk sikkerhedskopi af internetsiden kan findes her:
http://www.aubskema.dk/renovering

 Tilbudsliste

 Eventuelle rettelsesblade udsendt til tilbudsgiverne

 Eventuelle spørgsmål og svar udsendt til tilbudsgiverne

2. UDBUDSBETINGELSER

2.1 Bygherre

Bygherre er:

Albertslund Ungdomsboliger, Morbærhaven
Morbærhaven 17-41
2620 Albertslund

2.2 Tidsplan

Den overordnede tidsplan for udbuddets gennemførelse er som følger:

Aktivitet Dato

Udsendelse af udbudsmateriale 
(opfordring til at afgive tilbud)

16. juli 2013

http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering
http://www.aubskema.dk/renovering
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Informationsmøde og besigtigelse 29. juli 2013

Vejledende frist for at stille 
spørgsmål 12. august 2013 kl. 12.00

Frist for svar på spørgsmål 22. august 2013

Tilbudsfrist 28. august 2013 kl. 12.00

Forventet tidspunkt for 
underretning om 
tildelingsbeslutning

6. september 2013

Standstill periode 7. – 16. september 2013

Forventet kontraktindgåelse 17. september 2013

Bygherre forbeholder sig ret til at ændre ovenstående tidsplan inden for 
udbudsdirektivets rammer.

2.2.1 Spørgsmål

Alle spørgsmål bedes fremsendt pr. e-mail til:

Sussi Jensen
E-mail: sj@kollegierneskontor.dk

Alle henvendelser bedes mærket "Albertslund Ungdomsboliger, 
Morbærhaven – Totalrådgiverudbud".

Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at alle henvendelser skal ske 
skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 12. august 
2013 klokken 12.00.

Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående vejledende 
frist) vil blive besvaret i det omfang, det er muligt for Bygherre at 
fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden 
tilbudsfristens udløb.

Eventuelle spørgsmål og svar vil løbende blive gjort tilgængelige i 
anonymiseret form på Albertslund ungdomsboligers hjemmeside 
http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering.

mailto:sj@kollegierneskontor.dk
http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering


Side 5Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret herom på Bygherres 
hjemmeside. 

2.2.2 Informationsmøde

Alle tilbudsgivere har mulighed for at deltage i et fælles 
informationsmøde. På dette møde vil Bygherre fortælle om de 
overordnede rammer, som ligger til grund for udbuddet.

Mødet vil blive afholdt den 29. juli 2013 kl. 9.00 på adressen:

Albertslund Ungdomsboliger
Morbærhaven 17-41
2620 Albertslund

Kontaktperson: Sussi Jensen

Tilmelding til deltagelse i informationsmødet bedes sendt til Sussi Jensen: 
sj@kollegierneskontor.dk inden torsdag den 25. juli 2013 klokken 15.00.

2.2.3 Besigtigelse

Inden informationsmødet vil der være mulighed for at besigtige 
Morbærhaven. Besigtigelsen vil finde sted den 29. juli 2013 kl. 8.00.

Er der herefter behov for yderligere besigtigelse, kan dette aftales med 
Sussi Jensen: sj@kollegierneskontor.dk. 

Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål under besigtigelsen. Spørgsmål 
skal i stedet stilles skriftligt i overensstemmelse med afsnit 2.2.1.

2.2.4 Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er den 28. august 2013 klokken 12.00.

Tilbud skal være modtaget på nedenstående adresse senest ved 
tilbudsfristens udløb:

Kollegiernes Kontor i København
Att.: Annette Panduro
Dahlerupsgade 3 st.
1603 København

Opmærksomheden henledes på, at Bygherres adresse som 
oplyst på side 3 ikke er det sted, hvor tilbuddet skal afleveres.

Tilbuddet skal afleveres i mindst 2 fysiske eksemplarer – 1 original og 1 
kopi - og derudover gerne i 1 elektronisk eksemplar på usb-stik eller cd-
rom/dvd. 

Tilbud bedes tydeligt mærket: "Albertslund Ungdomsboliger, 
Morbærhaven – Totalrådgiverudbud".

mailto:sj@kollegierneskontor.dk
mailto:sj@kollegierneskontor.dk


Side 6Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet når frem til Bygherre inden 
tilbudsfristens udløb.

Bygherre vil efter tilbudsfristens udløb åbne de indkomne tilbud. 
Tilbudsgiverne vil ikke have mulighed for at være til stede ved Bygherres 
åbning af tilbuddene.

2.2.5 Evaluering af tilbuddene og underretning om tildelingsbeslutning

Indledningsvist vil Bygherre foretage en vurdering af, om de indkomne 
tilbud er konditionsmæssige.

Herefter vil Bygherre foretage en evaluering af konditionsmæssige tilbud i 
forhold til tildelingskriteriet samt under- og delkriterierne, jf. afsnit 2.3. 

På baggrund af evalueringen underretter Bygherre elektronisk 
tilbudsgiverne om hvilket tilbud, der er det økonomisk mest fordelagtige.

2.2.6 Kontraktindgåelse

Kontrakt indgås mellem Bygherre og den vindende tilbudsgiver på 
baggrund af det kontraktudkast, som indgår i udbudsmaterialet som bilag 
7, jf. afsnit 1.3.

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af den obligatoriske 
standstill-periode. Standstill-perioden løber i 10 kalenderdage regnet fra 
dagen efter den dag, hvor Bygherre elektronisk har afsendt 
underretningen om tildelingsbeslutningen til tilbudsgiverne.

Tilbudsgivere, der ikke får tildelt kontrakten, er først frigjort fra deres 
tilbud på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig underskrevet 
kontrakt, alternativt på tidspunktet for vedståelsesfristens udløb, afhængig 
af, hvad der kommer først i tid.

Kontrakten forventes at træde i kraft den 17. september 2013.

2.3 Tildelingskriterium

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende 
underkriterier og vægtning:

 Pris: 40 %

 Projektløsning: 30 %

 Nøglepersoners kvalifikationer: 30 % 

2.3.1 Pris (40 %)

Ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris vil Bygherre 
lægge vægt på den samlede pris for Fase 1 og Fase 2. Tilbudslisten 
indeholder nærmere beskrivelse af, hvorledes prissætningen af Rådgivers 
Ydelser i de to faser skal ske.



Side 7Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris skal 
tilbudsgiverne udfylde og underskrive tilbudslisten, som indgår i 
udbudsmaterialet.

Alle udgifter til transport afholdes af tilbudsgiver og skal indregnes i 
prisen. 

De oplyste priser skal være eksklusiv moms.

2.3.2 Projektløsning (30 %)

Ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet Projektløsning, 
vil Bygherre lægge vægt på:

 Omfanget af de tilbudte ressourcer (tidsforbrug) inden for den faste 
tilbudssum

 Helhedsvurdering af projektløsning. I den vurdering vil der blive 
lagt vægt på følgende forhold:

o At renoveringen sker med mindst gene for beboerne, og at 
boligområdet kan fungere som normalt under renoveringen, 
herunder at genhusning af beboerne i videst muligt omfang kan 
undgås.

o I hvilket omfang projektløsningen inddrager energibesparende 
elementer.

o At projekteringen sikrer lav vedligeholdelse. 

o At tidsplanen for renoveringen sikrer en effektiv gennemførelse. 
Bygherre har som ambition, at renoveringen er gennemført inden 
udgangen af 2014.

Til brug for Bygherres evaluering af tilbuddene i forhold til underkriteriet 
Projektløsning skal tilbuddene indeholde:

 Udfyldt tilbudsliste, således at det af tilbudslisten fremgår, hvilke 
ressourcer (tidsforbrug), som tilbydes inden for den faste 
tilbudssum.

 En aktivitets- og tidsplan eller lignende, som beskriver, hvordan 
tilbudsgiver planlægger opgavens udførelse.

 En overordnet beskrivelse af projektløsningen, herunder hvad 
Rådgiver vil gøre for at renoveringen sker med mindst gene for 
beboerne og for at boligområdet kan fungere normalt, herunder 
hvordan genhusning af beboerne i videst muligt omfang kan 
undgås, hvordan Rådgiver vil inddrage energibesparende elementer, 
sikre lav vedligeholdelse, samt en effektiv gennemførelse af 
renoveringen.



Side 82.3.3 Nøglepersoners kvalifikationer (30 %)

Bygherre vil ved dette underkriterium lægge vægt på de tilbudte 
nøglepersoners kvalifikationer. Ved "nøglepersoner" forstås de personer, 
som er fast tilknyttet gennemførelsen af den udbudte opgave. Følgende 
nøglepersoner ønskes tilknyttet:

 Ingeniør (Fase 1 og 2)

 Energirådgiver (Fase 1 og 2)

 Byggeleder (Fase 2)

Bygherre vil lægge vægt på, i hvilket omfang de tilbudte nøglepersoners 
faglige kvalifikationer understøtter udførelsen af den udbudte opgave. 
Bygherre vil ved evalueringen lægge vægt på, at de tilbudte nøglepersoner 
har erfaring med tilsvarende byggeri, det vil sige erfaring med renovering 
af almene boliger, erfaring med energibesparende projekter samt erfaring 
med tage og facader.

Til brug for bygherres evaluering af tilbuddene i forhold til dette 
underkriterium skal tilbuddet indeholde CV'er eller lignende beskrivelse 
af de faglige kvalifikationer for de tilbudte nøglepersoner. Derudover skal 
der vedlægges referenceliste for tidligere opgaver, som de tilbudte 
nøglepersoner har udført. Det skal heraf fremgå, hvilken rolle den tilbudte 
nøgleperson havde på referenceprojektet.

2.4 Krav til tilbud

Tilbuddene skal som minimum indeholde følgende:

 Udfyldt og underskrevet tilbudsliste, se afsnit 2.3.1.

Bemærk: med sin underskrift på tilbudslisten erklærer tilbudsgiver 
samtidig på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det 
offentlige, som overstiger 100.000 kroner.

 Beskrivelse af Projektløsning, se afsnit 2.3.2.

 Beskrivelse af nøglepersoners kvalifikationer, se afsnit 2.3.3.

Tilbuddet skal være udformet på dansk og afleveres i overensstemmelse 
med det i afsnit 2.2.4 anførte.

Bemærk: Tilbudsgiverne opfordres til at afstå fra at tage forbehold, 
herunder standardforbehold og andre faglige forbehold. Bygherre vil være 
berettiget og i visse tilfælde forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder 
forbehold.

Tilbudsgiverne opfordres til at afklare uklarheder, uhensigtsmæssigheder 
eller vilkår i udbudsmaterialet, som tilbudsgiver finder uacceptable, ved at 
stille spørgsmål til udbudsmaterialet i stedet for at tage forbehold. 
Bygherre vil herefter vurdere, om der skal foretages ændringer i 
udbudsgrundlaget.



Side 92.5 Alternative tilbud

Der kan ikke afgives alternative tilbud.

2.6 Vedståelsesfrist

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6 måneder efter udløbet af 
tilbudsfristen.

2.7 Fortrolighed

Ethvert tilbud, som Bygherre modtager, vil blive behandlet fortroligt af 
Bygherre og dennes rådgivere dog med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningen.

Samtlige oplysninger, som tilbudsgiver modtager fra Bygherre i 
forbindelse med tilbudsindhentningen, skal behandles fortroligt. Dette 
gælder også, selvom tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud.

2.8 Vederlag

Der udbetales ikke vederlag for tilbudsafgivelsen.


