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BILAG 2

EKSEMPEL PÅ INVITATION TIL ORIENTE- 
RINGSMØDE OM KOMMENDE UDBUD
Her kan du se hvordan Bygningsstyrelsen, har udformet pressemeddelelse, invitation samt 
program for entreprenørmøder, der orienterede om kommende udbud.

BYGNINGSSTYRELSEN INVITERER TIL ENTREPRENØRMØDER 06.12.2016
Leverandører og brancheorganisationer kan nu nemt gå i dialog med Bygningsstyrelsen om ca. 80 
udbud årligt.

Bygningsstyrelsen inviterer i det nye år potentielle tilbudsgivere til entreprenørdage henholdsvis vest 
og øst for Storebælt. Her vil entreprenører blandt andet blive præsenteret for den nyeste viden om 
Bygningsstyrelsens pipeline på kort og længere sigt, en nærmere præsentation af konkrete kommende 
byggeprojekter og få mulighed for dialog. Møderne giver en gensidig forståelse af, hvordan der bydes 
på kommende udbud.

Direktør i Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp udtaler:
"Vi vil gerne tale med leverandører og brancheorganisationer om vores kommende udbud, som udgør 
ca. 80 udbud årligt. Derfor inviterer vi nu til entreprenørmøder i både Øst- og Vestdanmark. Vi gennem-
fører allerede i dag dialog ved at bruge 'udbud med forhandling', hvor styrelsen drøfter tilbudsgivernes 
bud med dem, inden der træffes en endelig beslutning. Vi har forberedt flere af disse udbud, og vores 
skabeloner og vejledninger bruges til inspiration af andre. Vi vil dog kvalitetssikre og udvikle vores kom-
mende udbud yderligere i samarbejde med branchen. Naturligvis også for at vi får de bedste og mest 
kompetente bud på vores byggeopgaver." Bygningsstyrelsens egen byggepipeline er nyligt blevet op-
dateret og offentliggjort. Pipelinen indeholder en oversigt over styrelsens forventede udbud af bygge-
projekter på over 39 millioner kr. Oversigten indeholder i øjeblikket 23 kommende byggeprojekter med 
en samlet volumen på over 3 milliarder kr.

Detaljeret program for entreprenørmøderne sendes ud senere på året.

Anmod om dialog
Som en del af tiltaget om øget dialog med branchen giver Bygningsstyrelsen nu også mulighed for 
at leverandører og brancheorganisationer kan anmode om et møde med Bygningsstyrelsen. Dialog-
møderne kan foregå skriftligt eller mundtligt på et møde, og kontakten kan tages via blanketten Anmod 
om dialog. Bygningsstyrelsen vil også lejlighedsvis tage kontakt til samarbejdspartnere for at drøfte 
kommende indkøb. Initiativet om øget dialog med branchen er skabt i forbindelse med den nye udbud-
slov, som trådte i kraft den 1. januar 2016, og som netop understreger muligheden for dialog om kom-
mende udbud.
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Bygningsstyrelsen inviterer til entreprenørmøde 
om kommende byggeprojekter

TID OG STED

BAGGRUND

SOM ENTREPRENØR FÅR DU:

TILMELDING
Skanderborg Thomas Helsteds Vej 9

Den 1. februar 2017 kl. 14.00-16.30 
Valby Carl Jacobsens Vej 39 

Den 2. februar 2017 kl. 14.00-16.30

direkte viden om Bygningsstyrelsens 
forventning til pipeline  

en nærmere præsentation af konkrete 
kommende byggeprojekter 

indsigt i Bygningsstyrelsens involvering af 
markedet 

en opdatering på Bygningsstyrelsens 
strategiske fokusområder 

mulighed for at indgå i dialog med 
Bygningsstyrelsen

Inden d. 13. december  
til mry@bygst.dk  I  41701121

Deltaljeret program 
følger

Mødet henvender sig til 
entreprenører med interesse 
i Bygningsstyrelsens 
kommende byggeprojekter. 

Vi vil samarbejde med de 
bedste i markedet for at le-
vere gode kvalitetsprojekter 
til rette tid, pris og kvalitet. 

Vi forventer i de kommende 
år at udbyde ca. 350 små 
og store projekter til et sam-
let tocifret milliardbeløb.

Bygningsstyrelsen er del af 
Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeriet, som bl.a. omfatter 
Vejdirektoratet og Banedanmark. 

ENTREPRENØRMØDE 2017

Mød Bygningsstyrelsen og 
få information om kommende 

byggeprojekter og fokusområder
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ENTREPRENØRMØDE 2017

13:30  Registrering og velkomst

14:00  Direktøren har ordet

14:15  Intro til Bygningsstyrelsens projekter v. Ulla S. Johansen, kontorchef

14:20  Tagudskiftning på Aarhus Universitet v. Lars Peter Jensen, projektleder

14:40  Health - Bartholin, Aarhus Universitet v. Anders Bremer, projektleder

15:00  Kaffe og netværk i forhold til de første to projekter

15:20  Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU v. Lasse Rud, projektleder

15:40  Ny arkitektskole i Aarhus v. Lisa Sørensen, projektleder

16:00  Opsamling

16:30  Netværk - kaffe, kage og sandwich

17:30  Afslutning

PROGRAM

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13.30-17.30
Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg

Moderator: Michael Ryager, Bygningsstyrelsen
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