Odsherred Kommune
Genopførelse af Vig Hallen
Prækvalifikation - fagentreprise
Opgaven vedrører Vig Hallen, og omfatter renovering/ombygning af eksisterende delvis
brandskadet svømmehal med udbygning af eksist. vandbehandlingsanlæg, energioptimering
af klimaskærmen samt nyt ventilationsanlæg i nyt teknikrum. Renoveringen/ombygningen af
svømmehallen udgør ca. 1480 m².
Herudover omfatter Vig Hallen genopførelse af ny idrætshal sammenbygget med den eksisterende svømmehal.
Idrætshallen opføres i to niveauer og udgør samlet ca. 3300 m².
Niveau 0 indeholder selve idrætshallen som foruden at opfylde kravene til en fuld håndboldbane indeholder en spring- og trampolingrav i den ene ende med tilhørende depotrum, fitnesscenter, foyer område med reception/billetsalg samt omklædningsfaciliteter til idrætshallen/fitnesscentret.
Niveau 1 indeholder træningsrum, aerobic/yogarum, spinningslokale, caféområde, anretterkøkken, omklædningsfaciliteter til svømmehallen samt klublokale.
Arbejdet er opdelt i følgende 10 fagentrepriser:
TN337644-01 Jord-, kloak- og betonentreprisen
TN337644-02 Murer-entreprisen
TN337644-03 Tømrer-entreprisen
TN337644-04 Vvs-entreprisen
TN337644-05 Ventilations-entreprisen
TN337644-06 El-entreprisen
TN337644-07 Maler-entreprisen
TN337644-08 Gulvbelægnings-entreprisen
TN337644-09 Vandbehandlingsanlægs-entreprisen
TN337644-10 Bassinrenoverings-entreprisen
Odsherred Kommune udbyder opgaven i fagentreprise i begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbuddet sker bl.a. på baggrund af et hovedprojekt.
Odsherred Kommune opfordrer hermed interesserede entreprenører til at søge prækvalifikation til udførelse af opgaven.
Odsherred Kommunen påtænker at udvælge 5 entreprenører til at afgive tilbud på hver fagentreprise. Tildelingskriteriet er laveste pris.
BETINGELSER FOR DELTAGELSE
For entreprenøren skal oplyses:
a. Firmanavn, adresse og CVR-nr., telefonnummer samt e-mailadresse og telefonnummer
på en kontaktperson. Skabelon nr. 1.
b. Firmapræsentation med oplysninger om generelle kompetencer, selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder.
c.

Tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på
over 100 000 DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Skabelon nr. 2.

d. Tro og love-erklæring i.h.t. bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011, §§ 10 og 11, hvoraf det
fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) arti-

kel 45 anførte udelukkelsessituationer. Skabelon nr. 3.
e. Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå,
som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til byggeweb, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller lignende. Skabelon nr. 4.
f.

Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne om nøgletal. Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for
mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne herunder bl.a. vægtet
gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte
evalueringssager (dvs. en "karakterbog"). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af
nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om
tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan
leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de fire områder. Oplysningerne
skal være attesteret af en uvildig tredjepart.

g. Oplysninger om entreprenørvirksomhedens nettoomsætning, resultat før skat, aktiver,
egenkapital og soliditetsgrad. Skabelon nr. 5.
h. Erklæring med entreprenørvirksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende:
- ansøgers samlede omsætning
- resultat før skat
- egenkapital
- soliditetsgrad
Erklæringen skal være attesteret af en revisor. Såfremt ansøger har eksisteret i under 3
år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
Hvis regnskabsåret er afsluttet mere end 6 måneder før tidspunktet for seneste ansøgningsfrist, skal der endvidere medsendes erklæring om, hvorvidt der siden seneste godkendte årsrapport er indtrådt væsentlige ændringer i selskabets økonomi, herunder balance og egenkapital. Erklæringen gives af virksomhedens administrerende direktør eller
økonomichef under strafansvar efter Straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette
udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden fra senest godkendte
regnskabsår og indtil erklæringen udstedes.
i.

Fagentreprenørens dokumentation fra de betydeligste referencer af lignende byggeopgaver udført i perioden 2010-2014, herunder særligt idrætshal- og svømmehalsbyggeri
opført i fag- eller hovedentreprise i størrelsesorden som nærværende projekt med oplysning om kontraktsum, periode for udførelse af entreprisen samt kundeoplysninger. Skabelon nr. 6.
Særligt for TN337644-10 Bassinrenoverings-entreprisen:
 Dokumentation for erfaring med større betonrenoveringer, udført inden for de senest 5 år.
 Dokumentation for erfaring med svømmehalsarbejder, udført inden for de seneste 5
år.
 CV for entreprisens entrepriseleder og for en formand.
Særligt for TN337644-09 Vandbehandlingsanlægs-entreprisen:
 Dokumentation for erfaring med større vandbehandlingsarbejder på svømmehaller,
udført inden for de senest 5 år.
 Dokumentation for at kunne udføre design og hydrauliske beregninger af svømmebadsanlæg.
 Dokumentation for at kunne udføre folie- og flisearbejder i svømmebassiner.
 Dokumentation for at kunne udføre el-arbejde og styretavler med automatik, som er
WEB-baseret.





Dokumentation for CE-mærkning indeholdende tegninger og beskrivelse ”as built”
og udarbejdelse af brugsanvisning af et svømmbadsanlæg på dansk.
Dokumentation for idriftsætning og oplæring af svømmebadspersonale på vandbehandlingsanlæg, der er udført på dansk.
CV for entreprisens entrepriseleder.

Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysninger fremgår.
j.

Erklæring om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere i
2012, 2013 og 2014. Skabelon nr. 7.

k.

Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. Skabelon nr. 8.

l.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. andre enheder i en koncern) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er
nødvendige for kontraktens udførelse. Dette skal ske ved en erklæring omhandlende
disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. I modsat fald
har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Skabelon
nr. 9.

Der gøres opmærksom på, at aftalen vil blive indgået på dansk, samt at det er et krav, at arbejdssproget i forhold til ordregiver, myndigheder og andre samarbejdspartnere er dansk.
Der gøres opmærksom på, at der i kontrakten vil indgå sociale klausuler.
Prækvalifikation vil blive afholdt digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske
via Byggeweb Udbud.
Bemærk: Ved afgivning af oplysningerne under Betingelse for deltagelse skal ordregivers
skabeloner benyttes. Disse er tilgængelige for download via Byggeweb.
Webadgangen vil være tilgængelig fra fredag den 22.08.2014 kl. 12:00.
Vejledning til adgang og support: Adgang sker via www.byggeweb.dk med ansøgers egen
personlige brugerprofil.
Har du allerede et Byggeweb login:
1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login« og følg vejledningen.
2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter offentligt udbud«.
4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN337644 og tryk »Søg«.
5. Udbuddet »Prækvalifikation Vig Hallen« fremkommer, vælg »OK«.
6. Åbn udbuddet ved at vælge »Byggeweb Udbud« og udbudsnavn »Prækvalifikation Vig
Hallen« i oversigten.
7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om
prækvalifikation.
Mangler du et Byggeweb login:
1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.
2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:
3. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.
Support:
Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35245250 eller support@byggeweb.dk
Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og inden for
afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for
konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Aflevering af ansøgning:
Udbudsportalen på Byggeweb består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.
Anmodning om prækvalifikation skal oploades på Byggeweb senest 29.09.2014 kl. 08.00.
Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen, helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er
gennemført inden afleveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført.
Efterfølgende udbud og tilbudsgivning vil ligeledes blive gennemført digitalt via Byggeweb.
Ved spørgsmål til udbuddet kontaktes:
White arkitekter A/S
Att. Michael Andersen
Mail michael.andersen@white.dk
Tlf. 55 70 10 10

