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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189842-2013:TEXT:DA:HTML

DK-Albertslund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
2013/S 111-189842

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Albertslund Ungdomsboliger
Morbærhaven 17-41
Att: Sussie Jensen
2620 Albertslund
DANMARK
Mailadresse: sj@kollegierneskontor.dk
Internetadresse(r): 
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aub.dk
Yderligere oplysninger fås her:
Kollegiernes Kontor i København
Dahlerupsgade 3, st
Kontaktpunkt(er): Kollegiernes Kontor i København
Att: Sussie Jensen
1603 København
DANMARK
Mailadresse: sj@kollegierneskontor.dk
Internetadresse: http://www.kollegierneskontor.dk
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Kollegiernes Kontor i København
Dahlerupsgade 3, st
Kontaktpunkt(er): Kollegiernes Kontor i København
Att: Sussie Jensen
1603 København
DANMARK
Mailadresse: sj@kollegierneskontor.dk
Internetadresse: http://www.kollegierneskontor.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Kollegiernes Kontor i København
Dahlerupsgade 3, st
Kontaktpunkt(er): Kollegiernes Kontor i København
Att: Annette Panduro
1603 København

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189842-2013:TEXT:DA:HTML
mailto:sj@kollegierneskontor.dk
http://www.aub.dk
mailto:sj@kollegierneskontor.dk
http://www.kollegierneskontor.dk
mailto:sj@kollegierneskontor.dk
http://www.kollegierneskontor.dk
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DANMARK
Internetadresse: http://www.kollegierneskontor.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rådgiverudbud, renovering af Morbærhaven.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller
tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret
ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig
konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
NUTS-kode 

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger (herefter
»Ordregiver«), som bestyrer Morbærhaven, brug for en totalrådgiver.
Totalrådgiverens ydelser vil i hovedtræk bestå af projektering af renoveringen samt udarbejdelse af en
færdig plan for renoveringen (Fase 1). Resultatet af totalrådgiverens ydelser i Fase 1 skal fremlægges på et
beboermøde i Morbærhaven, hvor beboerne skal stemme om, hvorvidt renoveringen skal gennemføres.
Såfremt beboerne stemmer for gennemførelse af renoveringen, ønsker Ordregiver, totalrådgiverens bistand
i forbindelse med Fase 2. I Fase 2 vil totalrådgiverens ydelser primært bestå af gennemførelse af EU-udbud
af entrepriseopgaven samt fungere som bygherrerådgiver i forbindelse med udførelsen af renoveringen af
Morbærhaven.
Fase 2 udgør en option i kontrakten, idet Ordregiver ikke før beboermødet ved, om Fase 2 skal iværksættes.
Ordregiver forventer at give besked om, hvorvidt Fase 2 skal gennemføres den 1.1.2014. Dette tidspunkt er
vejledende.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000, 71315100, 71520000, 71530000, 71540000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

http://www.kollegierneskontor.dk
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II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5).
Anslået værdi eksklusive moms: 
interval: mellem 1 500 000 og 2 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Totalrådgiverens ydelser forbundet med Fase 2 (se beskrivelsen i
udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5). Ordregiver kan vælge at udnytte optionen helt eller delvist, således at
alene nogle af ydelserne kommer til udførelse.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Honorar og udlæg betales månedsvis bagud i henhold til godkendt budget og efter begæring herom.
Betalingsfrist er 14 dage fra fakturadato.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Vindende tilbudsgiver anses som eneste ansvarlige for kontraktens opfyldelse over for Ordregiver. Hvis
vindende tilbudsgiver er en sammenslutning af aktører, skal deltagerne hæfte solidarisk for kontraktens
opfyldelse over for Ordregiver. Sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende
virkning for alle sammenslutningens deltagere kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Kontrakten kan i sin løbetid ikke opsiges af totalrådgiveren.
Ordregiver kan opsige kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel.
Udbudsmaterialet vil indeholde de nærmere vilkår for kontraktens udførelse, herunder en beskrivelse af de
milepæle, som totalrådgiveren skal opfylde.

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) Ansøgers navn,
adresse, CVR-nummer (hvor et sådant haves), samt navn og e-mail adresse for kontaktperson.
2) Erklæring på tro og love om, at ansøgeren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene
i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Ansøgere, der befinder sig i en af de i
udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og
vil ikke komme i betragtning til den udbudte opgave.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomhed, skal oplysning (1) og (2)
fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
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Ansøgerne kan ved henvendelse til: sj@kollegierneskontor.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til
brug for (1) og (2).

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) Ansøgers omsætning,
egenkapital og resultat efter skat fra hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger ikke kan
fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. fordi ansøger
er etableret inden for de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks.
revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovennævnte
dokumentation fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
En ansøger, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i
samme koncern som ansøger) skal fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder
har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for ansøger til brug
for udførelsen af den udbudte opgave, samt (b) den/de pågældende enheders revisorpåtegnede årsregnskaber
for hvert af de seneste tre regnskabsår.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal ansøgningen tilsvarende indeholde en
beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.
Ansøgerne kan ved henvendelse til: sj@kollegierneskontor.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til
brug for ovenstående.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal som minimum have haft en gennemsnitlig årlig
omsætning på 10 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
4) Liste over de betydeligste tilsvarende eller lignende leverancer af tjenesteydelser, som ansøgeren har udført
i løbet af de sidste 3 år (juni 2010-), gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, tidspunkt for levering
af ydelser, navn på den offentlige eller private modtager samt eventuel kontaktperson, som Ordregiver har
mulighed for at kontakte (referenceliste).
5) Oplysning om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede i hvert de seneste 3 år.
6) Oplysning om de generelle uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere,
som ansøger råder over. Der ønskes ikke CV'er eller lignende beskrivelser af konkrete medarbejderes
kompetencer.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovennævnte
dokumentation (4)-(6) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen (f.eks. underentreprenører eller andre
virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger (a) godtgøre, at ansøger kan råde over de
ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse
enheders forpligtelser i så henseende, samt (b) vedlægge en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske
kapacitet, se (4) - (6).
Ansøgerne kan ved henvendelse til: sj@kollegierneskontor.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til
brug for (4)-(6).

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

mailto:sj@kollegierneskontor.dk
mailto:sj@kollegierneskontor.dk
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III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre
tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure
Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere
end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 ansøgere, som – ud fra en samlet vurdering – har
mest erfaring med tilsvarende eller lignende opgaver og som generelt råder over de uddannelsesmæssige og
faglige kvalifikationer, som vurderes bedst at kunne understøtte den opgave, som skal udføres. Ordregiver vil
ved udvælgelsen lægge vægt på den dokumentation/de oplysninger, som ansøgerne skal fremsende i medfør
af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3) (4) og (6).

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i
opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) 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
9.7.2013 - 10:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Ansøgningen skal udfærdiges på dansk. Dokumenter af teknisk, beskrivende karakter vil blive accepteret
på engelsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger
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Der er tidligere udarbejdet materiale om Morbærhaven af forskellige rådgivere. Materialet kan findes på
følgende hjemmeside:
http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering
En identisk sikkerhedskopi af hjemmesiden kan findes her:
http://www.aubskema.dk/renovering
Såfremt der i prækvalifikationsfasen modtages spørgsmål, vil disse spørgsmål, samt svarene herpå, også blive
gjort tilgængelige på ovenstående internetadresser.
Ansøgere kan ved henvendelse til: sj@kollegierneskontor.dk få tilsendt skabeloner, som kan anvendes til at
afgive de oplysninger, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.1), III.2.2) og III.2.3). Det er ikke et
krav, at ansøgerne anvender disse skabeloner.
Anmodninger om prækvalifikation skal afleveres/fremsendes i mindst 2 fysiske eksemplarer (og derudover
gerne 1 elektronisk eksemplar) til: Kollegiernes Kontor, att.: Annette Panduro, Dahlerupsgade 3 st, 1603
København.
Kontrakten forventes at træde kraft medio september 2013. Dette tidspunkt for kontraktens ikrafttræden er
vejledende og er baseret på den foreløbige tidsplan for udbuddets gennemførelse. Ændringer i denne tidsplan
kan betyde, at tidspunktet for kontraktens ikrafttræden forrykkes.
Kontrakten indeholder i Fase 2 elementer af en rammeaftale. Da hovedparten af kontrakten er en offentlig
kontrakt, er kontrakten udbudt som en offentlig kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget
i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har afsendt
underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis Ordregiver i underretningen har angivet en kort
redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har
offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.6.2013

http://www.morbaerhaven.dk/fileadmin/filer/ab/renovering
http://www.aubskema.dk/renovering
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