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REFERAT AF INFORMATIONSMØDE I MORBÆRHAVEN 

AFHOLDT MANDAG DEN 29. JULI 2013 KL. 9.00 I MORBÆRHAVEN

Alle tilbudsgivere var repræsenteret. Derudover deltog Morten Juul Møller (Morbærhaven), 
Torben Brandt Groset (Morbærhaven) og Marie Gøthgen Clasen (Horten).

Morten Juul Møller indledte mødet og gennemgik dagsordenen. Dagsordenen så ud som 
følgende: 

1) Hvad er Morbærhaven

2) Hvordan gik prækvalificeringen og hvem vælger vinderen af udbuddet

3) "Filosofien" bag de ting, vi har udvalgt til helhedsplanen

4) Tidsplanen

5) Gennemgang af særlige forhold i ydelsesbeskrivelsen

6) Drøftelse af dokumentet "Bygherres krav og ønsker til helhedsplanen"

7) Hvordan kan man vinde dette udbud?

8) Debat om tidsplanen

AD 1) HVAD ER MORBÆRHAVEN

Morten Juul Møller fortalte om Morbærhaven og dennes historie. Det blev i den forbindelse 
bemærket, at der også bor udvekslingsstuderende, hvorfor der på skrift skal kommunikeres 
med beboerne på både dansk og engelsk. 

Morten Juul Møller bemærkede, at medlemmerne i byggesagsudvalget har fået oplyst, hvem 
der er blevet prækvalificeret. Dette er sket, for at sikre af ingen er inhabile. Dette har ikke vist 
sig at være tilfældet. De prækvalificerede virksomheder blev opfordret til at tilkendegive, hvis 
de havde kendskab til inhabilitetsproblemstillinger. 

AD 2) HVORDAN GIK PRÆKVALIFICERINGEN OG HVEM VÆLGER VINDEREN AF 
UDBUDDET

Der blev modtaget 18 ansøgninger om prækvalifikation. Det var de fem tilstedeværende 
virksomheder, som var blevet prækvalificeret. 

Morten Juul Møller gjorde opmærksom på, at der tidligere er udarbejdet en tilstandsrapport af 
JJW Arkitekter. Som det også er anført i udbudsbekendtgørelsen, er denne rapport tilgængelig 
på hjemmesiden med det øvrige udbudsmateriale.

AD 3) "FILOSOFIEN" BAG DE TING, VI HAR UDVALGT TIL HELHEDSPLANEN

Renoveringen af Morbærhaven kommer under alle omstændigheder til at udgøre en gene for 
beboerne. Det har derfor været et ønske, at beboerne mærker en forbedring af boligerne, når 
renoveringen er overstået. Derfor blev der udover tagene også set nærmere på letfacaderne.

Renoveringen er derfor opdelt i to overordnede dele; tagene og letfacaderne. 
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Der blev spurgt, om de ekspansionsrør, som var sprunget, og som var set under besigtigelsen, 
skulle udskiftes.  Hertil blev det svaret, at dette er blevet overvejet, men at det er besluttet, at 
de ikke skal skiftes. Det kan være, at der vil ske en udskiftning senere ved en særskilt vvs-
entreprise.

AD 4) TIDSPLANEN

Morten Juul Møller understregede, at der er tale om en stram tidsplane. De væsentligste dele af 
renoveringen ønskes udført i 2014. EU-udbuddet skal derfor igangsættes senest i starten af 
2014.

Det er forudsat, at der maksimalt vil være en huslejestigning på 12,5 %. Derudover vil der 
måske være et varmebesparelsespotentiale. Beboerne skal træffe endelig beslutning om, 
hvorvidt renoveringen skal gennemføres på det ordinære afdelingsmøde den 10. november 
2013. Der regnes med, at der bliver stemt for, og at renoveringen derved gennemføres. Inden 
da vil der blive afholdt en høring med besluttende kompetence. Det forventes, at høringen 
tilrettelægges, så der kan ske en ja- eller nej-beslutning på det ordinære afdelingsmøde.

Der blev spurgt, hvor lang en byggeperiode, der er regnet med. Hertil svarede Morten Juul 
Møller, at der ikke er regnet med noget, men at det forventes, at det væsentligste af 
renoveringen skal ske i løbet af 2014. Hertil blev det bemærket, at nogle af de prækvalificerede 
virksomheder syntes, det virkede urealistisk, at gennemføre byggeriet på et år. 

Der blev endvidere spurgt, om hovedprojektet skal være lavet til det ordinære afdelingsmøde. 
Hertil blev der svaret, at projektet skal være så langt, at beboerne ved, hvor meget de får for 
deres huslejestigning. 

Endelig blev der spurgt, om der var fastsat en dato for licitationen. Morten Juul Møller oplyste, 
at det var der ikke, men det forventes, at EU-udbuddet skal sættes i værk i starten af 2014.

Det blev bemærket, at der var lagt op til, at der skal udarbejdes et idéoplæg til høringen, og ti 
dage herefter skal det ordinære afdelingsmøde afholdes. Dette er en meget kort periode. 

En af de prækvalificerede virksomheder spurgte ind til sagsbehandlingstiden fra 
Landsbyggefonden. Hertil bemærkede Morten Juul Møller, at han var blevet orienteret om, at 
denne vil være ret hurtigt, når der er tale om en § 100-sag.

Det blev bemærket, at i og med, at helhedsplanen er blevet godkendt, vil økonomien også i et 
vist omfang være godkendt. Den endelige finansiering er ikke blevet godkendt endnu. De 
eksisterende tal vil om muligt blive fremlagt.

En af de tilstedeværende spurgte, hvordan der forventes at blive rettet til, hvis ikke alle 
elementerne skal gennemføres. På nuværende tidspunkt er der tale om en ønskeliste. Hertil 
svarede Morten Juul Møller, at der skal laves tilbud på projektering på alle elementerne, selvom 
de ikke nødvendigvis alle skal udføres. 

En anden af de tilstedeværende spurgte i den forbindelse, om det havde været overvejet at 
konkurrere på en honorarprocent. Dette har ikke været overvejet. Den valgte afregningsmodel 
vil blive fastholdt. 
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Derefter blev der spurgt om, hvorvidt tilsagnet fra den 10. september 2013 skal godkendes. 
Hertil svarede Morten Juul Møller, at kommunalbestyrelsen beslutter, i hvilket omfang 
renoveringen finansieres.

En anden spurgte om, hvem der har ansvaret for økonomien på tidspunktet for 
kontraktunderskrivelse. Hertil svarede Morten Juul Møller, at det er bestyrelsen. 

Det blev bemærket, at det er usædvanligt, at kommunen beregner sig frem til støtte uden, at 
projektforslaget er fremlagt. Der skal være sammenhæng mellem projekt og økonomi for at 
skabe tilslutning. Morten Juul Møller bemærkede hertil, at det ikke var et krav fra kommunens 
side, at der ligger et færdigt projektforslag inden den økonomiske beslutning træffes.

Der blev spurgt ind til, om det var en konkurrenceparameter at have en hurtig tidsplan. Det 
blev oplyst, at det fremgår af udbudsbetingelserne, er det et konkurrenceparameter, at 
tidsplanen for renoveringen sikrer en effektiv gennemførelse. 

AD 5) GENNEMGANG AF SÆRLIGE FORHOLD I YDELSESBESKRIVELSEN

Morten Juul Møller gennemgik enkelte dele af ydelsesbeskrivelsen.

Der er lagt op til, at der ikke skal laves et pilotprojekt. Dette skyldes dels tidsplanen samt det 
forhold, at blokkene er udformet forskelligt. Morten Juul Møller tilføjede, at såfremt man gerne 
vil prøve at sætte et ventilationssystem op, så er der mulighed for det.

I Fase 2 er det totalrådgiver, der udarbejder EU-udbuddet. Horten kan lave det juridiske.

Det afsnit i Ydelsesbeskrivelsen, som kaldes "Del 3: Andre ydelser" er standardydelserne brugt 
som tjekliste. Morten Juul Møller fremhævede, at totalrådgiveren skal deltage ved 5 års 
eftersynet, da Morbærhaven ikke har de fornødne kompetencer til at stå for dette. 

Derudover præciserede Morten Juul Møller, at der skal bruges en energirådgiver, og at dette 
ikke nødvendigvis behøver at være en energikonsulent.

Der blev spurgt, om der er en bygherrerådgiver tilknyttet på nuværende tidspunkt. Det blev 
oplyst, at det er der ikke.

En anden af de tilstedeværende spurgte, om den ydelsesbeskrivelse, som blev udleveret på 
mødet, var den samme som den, der er tilgængelig på Morbærhavnes hjemmeside. Det var 
det, hvilket også var tilfældet med det næste dokument (Bygherrens krav og ønsker til de 
enkelte elementer i helhedsplanen).

AD 6) DRØFTELSE AF DOKUMENTET "BYGHERRES KRAV OG ØNSKER TIL 
HELHEDSPLANEN"

Morten Juul Møller gennemgik ovenstående dokument.

Tagudskiftningen skal ske med tagpaptage, da disse kan repareres af Morbærhaven selv.

Der blev spurgt ind til, om det har været med i overvejelserne at udskifte ventilationen. Dette 
har der ikke været tænkt over, men det har været overvejet, om ventilationen skulle laves 
centralt.

Der blev spurgt om, hvorvidt tagpappet er fjernet. Det er det ikke.
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På badeværelserne skal der etableres et shaverstik – et almindeligt 220 voltstik.  Det blev 
bemærket, at der er visse krav til sådanne stik, når de skal etableres i nærheden af vand.

I forbindelse med solceller bemærkede Morten Juul Møller, at der ikke er noget krav om, at 
solcellerne skal være oprejste, som vist på billedet i dokumentet med bygherrens krav og 
ønsker. Alternativt kan solcellerne integreres i tagene, hvorved der formentlig vil opstå et 
energitab i forhold til oprejste solceller. 

AD 7) - HVORDAN KAN MAN VINDE DETTE UDBUD?

Morten Juul Møller fortalte om tanken bag udbuddet. Morbærhaven ønskede ikke blot den 
billigste løsning til renoveringen af Morbærhaven. Derfor har man valgt at tildele efter det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette skyldes, at Morbærhaven søger noget originalt og 
spændende.

Herefter fortalte Marie Gøthgen Clasen kort om formalitetskravene i udbudsmaterialet. Det blev 
pointeret, at det er vigtigt at overholde disse. Såfremt kravene i udbudsmaterialet ikke 
overholdes, kan dette blive anset for et forbehold, hvilket kan betyde, at ordregiver er forpligtet 
til at afvise et tilbud. Såfremt ordregiver ikke er forpligtet til at afvise et forbehold, vil 
ordregiver stadig være berettiget til at afvise tilbuddet. I nogle tilfælde kan forbeholdet 
prissættes ved, at det bliver kapitaliseret ud fra et "worst case scenario". Denne 
fremgangsmåde gælder for alle typer forbehold – også standardforbehold.

Ved afgivelse af tilbud opfordres virksomhederne derfor til ikke at tage forbehold. 

Hvis der er forhold i udbudsmaterialet, som er uklare, opfordres tilbudsgiverne til at stille 
spørgsmål i stedet for at tage forbehold. Alle spørgsmål skal stilles skriftlig i overensstemmelse 
med den procedure, som er anført i udbudsbetingelserne. Der er fastsat en vejledende frist for 
at stille spørgsmål, som er den 12. august 2013. Tilbudsgiverne opfordres til at overholde 
denne frist.

En af de tilstedeværende så gerne, at det blev oplyst, hvilken pointmodel ordregiver havde 
valgt. Morten Juul Møller oplyste, at der ikke er valgt en pointmodel, og at bemærkningen er 
taget til efterretning. 

Det blev også bemærket, at det gerne må blive meldt ud, hvor mange sider, ordregiver regner 
med at modtage. Dette er ligeledes noteret. 

AD 8) DEBAT OM TIDSPLANEN

Der blev givet udtryk for, at den udmeldte tidsplan virker noget stram. 

Morten Juul Møller ville derfor gerne have en fornemmelse for, hvor langt nuværende 
skæringslinje, der hedder 1. januar 2014, skal flyttes, for at tidsplanen bliver realistisk. 

Det blev af tilbudsgiverne oplyst, at hvis tidsplanen udskydes tre måneder, er der mere tid til 
projekteringsdelen. Hvis fristen for at igangsætte EU-udbuddet fastsættes til den 1. april 2014, 
vil selve entreprisen formentlig påbegyndes efter sommerferien 2014. Morten Juul Møller 
oplyste, at dette vil Morbærhaven godt kunne leve med. Der vil derfor blive udsendt en 
revideret tidsplan.

Der blev spurgt, om tilbudsfristen også flyttes. Morten Juul Møller oplyste, at dette ikke er 
planen. 
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En af de tilstedeværende spurgte, hvordan det kan være, at der ikke er mere 
beboerinddragelse. Morten Juul Møller oplyste, at byggesagsudvalget har fået et mandat til at 
afgøre, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med. På den måde er beboerne blevet 
inddraget, og helhedsplanen er godkendt på dette grundlag. Renoveringen skal indeholdes 
inden for denne helhedsplan. I modsat fald skal der godkendes en ny helhedsplan. 

En af de tilstedeværende oplyste, at dette møde har givet afklaring i forhold til projektet. 

Morten Juul Møller oplyste, at referatet og materiale vil blive udsendt snarest muligt. 


