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Bilag 1

Supplerende informatioN
Byggeriets EvalueringsCenter
Analysen »Professionel udvælgelse i byggeriet – afdækning af muligheder for at nedbringe ressourceforbruget i udvælgelsesprocessen – herunder gennemførelse af prækvalifikationer« …

Claus Berg: Udbudsret i byggeriet
Bogen er udgivet i 2012 på Jurist- og Økonomforbundets forlag.
http://www.udbudsretibyggeriet.dk/

DI Videnrådgiverne
Offentligt indkøb af videnrådgivning – Gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning.

Gode Råd om Udbud
Pjecen er udgivet af FRI og DANSKE ARK og har til formål at medvirke til at undgå fejl,
samt metoder, som har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på deres hjemmeside en række nyttige vejledninger og råd om udbud og udbudsprocessen. Eksempelvis en guide til at udfylde
udbudsbekendtgørelsen.

Udbud.dk
www.udbud.dk indeholder alle udbud efter tilbudslovens afsnit II, kapitel 6a (om annonceringspligt). Derudover kan udbydere offentliggøre EU-udbudsbekendtgørelser
samt bygge- og anlægsarbejder efter tilbudsloven mv.

Udbudsportalen.dk
Indlæg på udbudsportalen.dk om BEK 712.
Udbudsportalen tilbyder i øvrigt offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver.
www.udbudsportalen.dk

Udbudsrådet
En vejledning til en udbudsproces (PDF) med færre transaktionsomkostninger, 2011

Værdibyg
Vejledningen »Kvalitet som tildelingskriterium« med tilhørende eksempler på tildelingskriterier samt en case om udbudsprocessen på handicaporganisationernes hus.
www.vaerdibyg.dk > Vejledninger

Bilag 2

Eksempler på beskrivelse af opgaven
EKSEMPEL 1

OPGAVEN – TOTALRÅDGIVNING
Eksempel på en bedste praksis formulering af kontraktens indhold ved et udbud af
totalrådgivning af forslag og projektering af havnearealer – tekst i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5:
Dette udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med havnearealer i /by/.
I hovedtræk indeholder totalrådgivningsopgaven:
•

Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for området

•

Udarbejdelse af hovedprojekt samt udbud og tilsyn. Hovedprojekt indeholder
projektering af overflader/materialer, byinventar, beplantning, belysning, belægninger og afvanding mv., samt udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med
udførelsen

•

Udarbejdelse af hovedprojekt samt udbud og tilsyn med anlæggelse af Havnepromenaden

•

Koordinering af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af de planlagte
byggerier i området samtidig med anlæggelse af pladsbelægninger

•

Koordinering af ledningsfremføring til de planlagte byggerier samt omlægning
af ledninger

•

Teknisk rådgivning ifm. fælles privat fælles spildevandsanlæg for området

•

Rådgivning, analyser, ansøgninger og vurderinger i forbindelse med jord- og
grundvandsforurening

•

Facilitere workshops for områdets interessenter på baggrund af interessentanalyse

•

Opgaven afregnes som regningsarbejde

De aktuelle arealer kan ses på udbyders køberprofil på www.udbyderlink.dk
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Eksempler på beskrivelse af opgaven
EKSEMPEL 2

OPGAVEN – PROJEKTKONKURRENCE
Eksempel på en bedste praksis formulering af opgaven ved en projektkonkurrence om nybygning til XX Hospital.
I 2007 udarbejdede Region XX en hospitals- og psykiatriplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen som
det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.
Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er at styrke den faglige
kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling.
XX Hospital er i dag et af Region XXs områdehospitaler.
Hospitals- og psykiatriplanen XX betyder øget aktivitet for XX Hospital og dermed et behov for en fysisk udvidelse.
Udvidelsen sker ved både nybyggeri og ombygning.
Nybygningen forventes at være på 30.000 m2 med en samlet anlægssum på ca. 900 mio. DKK
Nybyggeriet skal rumme følgende funktioner:
•

Akutmodtagelsen

•

Børneafdelingen (sengeafsnit, ambulatorium og neonatal)

•

Kardiologi (sengeafsnit og ambulatorium)

•

Obstetrik (sengeafsnit)

•

Fælles faciliteter, herunder kontorer og indgangs- og forbindelsespartier

•

Parkeringspladser

For at sikre en ensartet høj kvalitet i de kommende byggerier i Region XX har Regionsrådet vedtaget en række
kvalitetskrav og overordnede målsætninger for nybyggeri:
•

Optimering i forhold til anvendelsen

•

Arealernes fleksibilitet

•

Høj kvalitet i udførelse

•

Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter

•

Bæredygtighed, fokus på ressource- og energiforbrug

•

Æstetik, arkitektur og kunst, som understøtter formålet

Nærværende opgave er todelt og består dels af rådgivning vedrørende udarbejdelse og delvis realisering af en helhedsplan (indeholdende nybyggeriets forhold til og sammenhæng med det eksisterende byggeri samt anvisning
af muligheder for fremtidige udbygninger) og dels af rådgivning i forbindelse med design, projektering og udførelse af nybyggeriet. Projektkonkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor fase 1 er nærværende
projektkonkurrence og fase 2 er udbud med forhandling blandt de 1-3 vindere af projektkonkurrencen.

Bilag 3.1

Ansøgers personlige forhold
Ansøgers personlige forhold

(ved konsortier den virksomhed, der med bindende virkning for alle kan tegne ansøger)
Ansøgers navn
Adresse
CVR-nummer
Telefonnummer
Kontaktperson, navn
Kontaktperson, e-mailadresse

Bilag 3.2

Retlig form af Ansøger
Retlig form af ansøger

Udfyldes af ansøger

Noter

Sæt kryds for gældende

Ansøger er en enkelt virksomhed
uden navngivne underentreprenører/
underrådgivere
Ansøger er en enkelt virksomhed
med navngivne underentreprenører/
underrådgivere

Tro og love
erklæring skal
vedlægges
for ansøger

Ansøger er flere virksomheder i forening (konsortium1) uden navngivne
underentreprenører/ underrådgivere
Ansøger er flere virksomheder i
forening (konsortium) med navngivne
underentreprenører/ underrådgivere

Skema II skal udfyldes

Skema I skal udfyldes

Skema I og II
skal udfyldes

Skema I – Oplysninger om konsortier og erklæringer fra deltagere i konsortier
Virksomhed, der med bindende virkning for alle kan tegne ansøger:
[anfør navn]
Navne på samtlige deltagere i konsortiet

Tro og love erklæring vedlagt [anfør ja]2

Skema II – Oplysninger om og erklæring fra underentreprenører/underrådgivere
Ansøger har truffet aftale med anførte virksomheder om at deres tekniske kapacitet står til rådighed
Navn på underentreprenører/ underrådgivere

Opgaver der udføres

1	Der kan henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Vejledning i konsortier«
2	Ansøger skal underskrive og vedlægge en erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for aflevering af ansøgningen har ubetalt forfalden gæld
til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf.
lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. En formular til afgivelse af tro og love-erklæringen er vist i
bilag 4

Bilag 3.3

Økonomisk og finansiel formåen
Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen
(Evt. for hver konsortiepart)
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Dato:

Dato:

Dato:

Omsætning i de seneste 3 regnskabsår

Mio. kr.:

Mio. kr.:

Mio. kr.:

Resultat før skat i de seneste 3 regnskabsår

Mio. kr.:

Mio. kr.:

Mio. kr.:

Soliditetsgrad3 i de seneste 3 regnskabsår

%

%

%

Egenkapital iht. seneste regnskab

Mio. kr.:

Soliditetsgrad er et nøgletal målt i procent. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (Egenkapital/Balancesum x 100)

Bilag 3.4

teknisk formåen
Oplysninger om ansøgers tekniske formåen
Oplistning af X (stk.) referencer i de seneste 3/5 år (afhængigt af kontrakttype) inden for det/de områder, opgaven indeholder

Henvisning til referencebeskrivelse – evt. ved reference-nr.

Det kan anføres, at udbyder forbeholder sig ret til at indhente verificerende oplysninger.

Bilag 4

Opgørelse af personressourcer
For arkitektvirksomheder
Kategori

Antal

Arkitekter
Landskabsarkitekter
Bygningskonstruktører
Teknikere med korte uddannelser
Personer med lange ikke-tekniske uddannelser
Administrativt personale

I alt

For ingeniørvirksomheder
Kategori

Antal

Ingeniører: Konstruktioner
Ingeniører: VVS
Ingeniører: El
Ingeniører: Øvrigt
Bygningskonstruktører
Teknikere med korte uddannelser
Personer med lange ikke-tekniske uddannelser
Administrativt personale

I alt

For entreprenørvirksomheder
For entreprenører kan billedet variere meget, og man bør derfor bede entreprenøren
om selv at angive medarbejderkategorier.

Bilag 5.1

Tro og love erklæring4 I
Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne
gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 på tilbudstidspunktet ikke overstiger 100.000 DKK.
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på
tilbudstidspunktet udgør: DKK __________
_____________
Sted

_____________
Dato

_____________________________
Stempel og underskrift

4

Dette bilag bør bruges sammen med bilag 5.2

Bilag 5.2

Tro og love erklæring5 II
vedr. udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsdirektivet
Undertegnede ansøger/tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene
i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2.
Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 1
Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde:
a)

deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA(20)

b)

bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997(21) og artikel 3, stk. 1, i
Rådets fælles aktion 98/742/RIA(22)

c)

svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser(23)

d)

hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge(24)

Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 2, litra a-c & e-f
Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:
a)

hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin
erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er
fastsat i national lovgivning

b)

hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller
tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning

c)

som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl
om den pågældendes faglige hæderlighed

e)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds
land

f)

som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

_______________________________________________________________
På vegne af virksomheden (Navn, adresse, CVR):
Den___________
_______________________________________________________________
Firmastempel og underskrift
5

Dette bilag bør bruges sammen med bilag 5.1

Bilag 6.1
Eksempel på referenceblad – Entreprenør

Renovering

Lejerbo - Lunden

Renovering af 309 lejligheder i 16 boligblokke
MT Højgaard renoverer 309 lejligheder fordelt på 16 boligblokke i Daruplund/Resenlunden i Brøndby Strand, for Lejerbo afd. 157. Opgaven skal
ende ud i et positivt forandret og energioptimeret boligkompleks. Beboerne skal genhuses under en del af renoveringen.
Positiv modtagelse af genhusningsby i grønt område i nærmiljøet
Beboerne flyttes, i etaper, i 6 uger over i en etableret "genhusningsby",
der er indrettet med alt, hvad beboerne behøver. Således skal de kun
medbringe ejendele, som skulle de på ferie. Genhusningsbyen er placeret
på et grønt område i bebyggelsen, hvilket er modtaget positivt, da alle
således færdes i deres nærmiljø.
PCB- og asbestsanering, vvs, el, snedkerarbejde og ventilation
Mens beboerne er genhuset udføres følgende renoveringer: PCB- og
asbestsanering, VVS- og el-installationer udskiftes, der lægges nye
massive trægulve, nyt snedkerarbejde, ny ventilation, nye garderobeskabe, hoveddøre og vinduer, delvis malerarbejde, trappeopgange males
og der isættes store glasfelter.

FAKTA
Bygherre
Boligselskabet Lejerbo
Bygherrerådgiver
Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører
Arkitekt
Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt
Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS
Ingeniør
Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører
Entrepriseform
Hovedentreprise

Facader, altaner, tagrum, parterre lofter og kloaksystem
Mens beboerne bor i lejligheden udføres følgende: facaderne isoleres
og pudses, altaner forøges og lukkes med store glasfelter, tagrum og
parterre lofter efterisoleres, total nyt belægning-, gartnerprojekt og nyt
kloaksystem.

Byggeperiode
2010-2012

Beboersamarbejde med information og varslinger
For at skabe et godt samarbejde med bygherre arrangerede vi en
workshop, hvor vi fik nedfældet et sæt spilleregler og handlingsmål, som
vi har arbejdet ud fra.

Omfang
309 lejligheder

Inden beboerne skulle genhuses har vi afholdt blokmøder. Her informerede vi beboerne om, hvordan den proces, de skulle igennem de
kommende par måneder, kom til at foregå. I forhold til det arbejde vi
har foretaget, mens beboerne har boet i lejlighederne, har vi informeret
beboerne via arbejdsoversigter, hvor de kunne følge renoveringen. Oversigten viste arbejdsopgaver, der havde indvirkning på deres hverdag.

Læs mere på mth.dk

Entreprisesum
158 mio. kr.

Lokalitet
Brøndby Strand, Danmark

Bilag 6.1
Eksempel på referenceblad – Entreprenør

Renovering

Lejerbo - Lunden
Det vil sige lukning af vand og strøm, støjende arbejde og stilladsarbejde
samt selvfølgelig hvornår vi forventede at være færdige.
Varslingerne omkring vores arbejde har alt i alt bestået af beboermøder,
arbejdsoversigter samt informationsbreve, når der har været ændringer
eller ekstraordinære arbejder.
En af beboerne udtaler omkring renoveringen: "Jeg har under hele
renoveringsprocessen af min lejlighed holdt tæt øje med alle eventuelle
fejl og mangler. Men efterhånden som arbejdet skred frem, kunne jeg
stille og roligt slette de fleste af mine nedskrevne punkter. Efter henvendelse til MT Højgaard er de fleste af disse småproblemer blevet udbedret,
og min lejlighed er nu næsten fejlfri, og den fremstår flot renoveret og
moderne. Jeg er blevet meget glad for min nye lejlighed, og jeg føler på
mange punkter, at jeg har fået et nyt hjem." Kirsten D.1, 2 th.

Bilag 6.2
Eksempel på referenceblad – Ingeniør

Referencer

Kolding Kommune
Christiansfeld Skole, til- og ombygning
Årstal:

2011- (Igangværende)

Kunde:

Kolding Kommune

Omfang:

Samlet skole, Tilbygning: 2.000 m2. Ombygning og renovering: 6.500 m2

Projektsum: 67 mio. DKK
Sted:

Christiansfeld

Partner:

Hoffmann A/S. Arkitektfirmaet Kjær & Richter. GBL- landskabsarkitekter

En samlet skole på ét sted
Til- og ombygning samt renovering af Christiansfeld Skole, som er meget nedslidt med
utidssvarende rammer, herunder renovering af tandklinik. Der er ønske om at samle hele skolen på
ét sted, herunder indskoling og SFO. Endelig ønskes integreret, et lokalt offentligt bibliotek med
skolebiblioteket i den om- og udbyggede skole.
Samlet set vil skolen fremstå som en lille by med en central bygning og åbne læringsmiljøer med et
nyt og moderne bibliotek centralt placeret i byen.
ALECTIAs rådgivning
Vores rådgivning dækker:
•

Projektering af konstruktioner

•

vvs-installationer

•

Ventilation

•

El-installationer suppleret med akustisk og brandteknisk rådgivning

Byggeriet overholder kravene til lavenergiklasse 2015 og skolen kommer til at opfylde de krav, som
moderne og fleksibel undervisning stiller.

Bilag 6.3
Eksempel på referenceblad – arkitekt

SYDHAVN SKOLE
NY BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDSHJEM (KKFO)
I SYDHAVNEN

JJW GENNEMFØRER LAVENERGIKLASSE 2015 SKOLE OG DAGINSTITUTION
Visionær arkitektur der understøtter moderne læringsmiljøer. Den nye bydels naturlige centrum, er nøglen til skolens og idrætsbygningens udformning. Udearealer integreres, og der er tæt kontakt mellem by og
skole. Projektet er dannet på baggrund af Københavns Kommunes ambitiøse ønske om en visionær og bæredygtig skole ved havnen. Totalrådgivning har medført en klar effektiv og direkte kontakt mellem JJW, KEjd
og BUF. Den effektive styring af sagen og udbuddet i storentreprise giver maksimal udnyttelse af budgettet,
og resulterer i meget høj kvalitet. Byggeriet er nu oppe i fuld højde og der viser sig en fantastik god skole
med optimale muligheder.
FORSKELLIGE BEHOV Skolen opfylder små og store børns forskellige behov for ude og inderum. Terrasser
og græs på tagene inviterer til bevægelse, og særligt de store børn udfordres til bevægelse fordi de har deres
egne terrasser øverst, som er indrettet til deres behov. Små børn har trygge rumligheder og større børn får
dynamisk, organiseret læringsmiljøer.

Adresse / Støberigade, 2450 København SV
Bygherre / Københavns Kommune,
Kontaktperson / Ole Henriksen
Areal / 12.000m2
Stadie / Under opførelse
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Underrådgivere / KOARK, NIRAS alle ingeniørfag, PK3 Landskab
Entrepriseform / Storentrepriser
Byggesum / 250 mio. kr.
Lavenergi / Lavenergiklasse 2015
JJW Nøglemedarbejder / Lars Lindeberg, Lars Christensen

”Visionær skole og institution
som viser, at Københavns
Kommune fortsat er på forkant”
Bo Asmus Kjeldgaard

Bilag 7.1
Eksempel på Udbyders meddelelse om prækvalifikation

Firmanavn A/S
Gaden 123
DK-1234 Landsbyen
Att.:
Jens Jensen, jj@firmanavn.com

ADRESSE

Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
TLF

+45 56 40 00 00

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

cowi.dk

DATO

5. december 2012

SIDE
REF
PROJEKTNR

Ansøgning om prækvalifikation "Nyt Hospital Hvidovre"

!

Hvidovre Hospital takker for modtagelsen af jeres ansøgning om prækvalifikation med henblik på deltagelse i projektkonkurrence om "Nyt Hospital
Hvidovre".
Til orientering kan vi oplyse, at vi modtog i alt 22 rettidige ansøgninger,
hvoraf 16 var konditionsmæssige.
Feltet var af meget høj kvalitet, og har givet Hvidovre Hospital mange spændende anmodninger at vælge mellem.
De indkomne ansøgninger er vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne i
udbudsbekendtgørelsen og på baggrund heraf er der sammensat et konkurrencedygtigt felt af 7 egnede totalrådgiverteams.
Vi skal hermed meddele, at jeres virksomhed desværre ikke er blevet prækvalificeret.
I forhold til vurderingen af jeres ansøgning har vores vurdering af jeres anmodning været:
Brugerinvolvering: Generel beskrivelse af synspunkter og erfaringer suppleret
med specifikke oplysninger fra Hvidovre gastro-ambulatorium og Holbæk sygehus belyser, at totalrådgiver har relevante erfaringer. Totalrådgivers rolle i OUH
projektet fremgår ikke tydeligt i forhold til det de mange øvrige rådgivere på dette projekt. Det er derfor vanskeligt at vurdere totalrådgiverens erfaring i forhold
til denne reference. Ved nogle af underrådgivernes referencer er ydelserne ikke
beskrevet, mens andre kun beskriver det sporadisk.
Udarbejdelse af helhedsplaner til belysning af bebyggelsesmuligheder: Erfaringer med helhedsplaner er vist i projektet fra Greifswald. Totalrådgivers rolle i
OUH projektet fremgår ikke tydeligt i forhold til det de mange øvrige rådgivere
på dette projekt, og det er derfor vanskeligt at vurdere totalrådgiverens erfaring i
forhold til denne reference.
Funktionssammenhænge, arbejdsgange og logistik: Totalrådgiver og underrådgivers referencer beskriver stor erfaring med funktionssammenhænge, ar-
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bejdsgange og logistik. I nogle af underrådgivernes referencer er ydelserne ikke
beskrevet, mens andre beskriver det sporadisk.
Angivelse af hvorvidt den/de hovedansvarlige fortsat er med i virksomheden:
Totalrådgiver oplyser at nøglemedarbejdere fortsat er i firmaet, hvilket vurderes
positivt. For de øvrige er dette ikke bekræftet, hvilket vurderes negativt.
Samlet vurdering: Totalrådgiver har erfaringer med brugerinvolvering og processer, men det er sparsomt belyst i de fremsendte referencer, hvilket også
gælder erfaringer og kompetencer med udarbejdelse af helhedsplaner. Samlet
besidder gruppen erfaringer og kompetencer med at løse funktionssammenhænge
og logistiske forhold på et hospital. På grundlag af ansøgers oplysninger vurderes samlet, at de efterspurgte kompetencer og erfaringer ikke fremstår tilstrækkelig overbevisende sammenholdt med det øvrige ansøgerfelt.

De 7 totalrådgiverteams, der er blevet prækvalificeret, er i tilfældig rækkefølge:

Hvidovre Hospital takker igen for interessen, og vi håber, at I har mod på og
lyst til at byde ind på relevante opgaver, som hospitalet udbyder.

Med venlig hilsen

Bitten Munk Warmdahl
Kontakt: bmwa@cowi.dk
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Ansøgning om prækvalifikation "Nyt Hospital Hvidovre"
Hvidovre Hospital takker for modtagelsen af jeres ansøgning om prækvalifikation med henblik på deltagelse i projektkonkurrence om "Nyt Hospital
Hvidovre".
Til orientering kan vi oplyse, at vi modtog i alt 22 rettidige ansøgninger,
hvoraf 16 var konditionsmæssige.
Feltet var af meget høj kvalitet, og har givet Hvidovre Hospital mange spændende anmodninger at vælge mellem.
De indkomne ansøgninger er vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne i
udbudsbekendtgørelsen og på baggrund heraf er der sammensat et konkurrencedygtigt felt af 7 egnede totalrådgiverteams.
Vi skal hermed fornøjelsen at meddele, at jeres virksomhed er blevet prækvalificeret.
Vurderingen af det indsendte er:
Brugerinvolvering: Flere gode referencer med større hospitalsbyggerier, såvel
nybyggeri som ombygning. Referencerne dokumenterer relevant arbejde med
brugerinvolvering og – proces, selvom indholdet af selve processen ikke er beskrevet i detaljer
Udarbejdelse af helhedsplaner til belysning af bebyggelsesmuligheder: Erfaringer med helhedsplaner fra OUH og ikke vundne konkurrencer viser gode kompetencer vedr. udarbejdelse af helhedsplaner i relation til at belyse bebyggelsesmuligheder i forhold til hospitaler. Underrådgiverne har fine referencer fra undervisningsbyggeri (Campus Ballerup) og boligbebyggelser (Holmegårdsparken),
som viser overbevisende erfaringer med arbejde med helhedsplaner.
Funktionssammenhænge, arbejdsgange og logistik: Flere gode referencer med
større hospitalsbyggerier, såvel nybyggeri som ombygning. Arbejdet med funktionssammenhænge og arbejdsgange er kun nævnt i nogle få referencer, mens
planlægning af logistik fremgår af flere referencer. Samlet set dokumenterer de
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fremsendte referencer overbevisende og solid erfaring med arbejdet med funktionssammenhænge, arbejdsgange og logistik.
Angivelse af hvorvidt den/de hovedansvarlige fortsat er med i virksomheden:
Nøglemedarbejdere er stadig tilknyttet virksomhederne, hvilket vurderes positivt.
Samlet vurdering: Ansøger har flere flotte referencer fra lignende relevante hospitalsprojekter, hvor brugerinvolvering og -processer har været en del af ydelsen,
ligesom konsortiet har de erfaringer med udarbejdelse af helhedsplaner fra lignende projekter. Konsortiet vurderes at have solid erfaring og kompetence med
funktionssammenhænge, logistik og arbejdsgange. Ansøger fremstår ud for referencerne som meget kompetent i forhold til at gennemføre komplekse hospitalsprojekter som det udbudte.

De 7 totalrådgiverteams, der er blevet prækvalificeret, er i tilfældig rækkefølge:

Det skal understreges at der ikke kan anvendes underrådgivere i et omfang der
gør, at der ændres på udgangspunktet for prækvalifikationen. Det er således
de prækvalificerede, der i det væsentligste selv skal udarbejde konkurrenceforslaget.
Der afholdes informationsmøde og besigtigelse tirsdag den 18. december
2012, kl. 10-15 i Auditorium 3-4 (beliggende i ambulatorieetagen mellem hovedindgangen og center 1). Tilmelding skal ske senest tirsdag den 13. december 2012 til lasse.soeager@regionh.dk. Der må maksimalt tilmeldes 8 deltagere fra hver af de 7 konkurrencedeltagerne.
Konkurrencen udskrives den 7. december 2012, hvor konkurrencematerialet
vil blive fremsendt.
Spørgsmål vedrørende konkurrencen skal stiles til konkurrencens sekretær
Bent Kolind, bk@arkitektforeningen.dk.
Med venlig hilsen

Bitten Munk Warmdahl
Kontakt: bmwa@cowi.dk
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