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Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Ukendt
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse:

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:

II.1.2) Hoved-CPV-kode

II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:

II.1.5) Anslået samlet værdi

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Forvaltning af forsyningskæden
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan tilbudsgiver kan administrere og kontrollere underleverandørkæden.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgivers foranstaltninger skal som minimum indeholde en løbende og effektiv kontrol med
underentreprenører. Kontrollen kan eventuelt udformes som en egenkontrol for underentreprenører, såfremt
tilbudsgiver dels kontrollerer, at underentreprenørens egenkontrolsystem er egnet til effektivt at sikre opfyldelse
af kontraktens vilkår, dels, at egenkontrolsystemet efterleves.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
[I dette felt henvises til sociale klausuler, herunder arbejdsklausuler og lærlingeklausuler]
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Bemærk, at Bilag [X – 'Udkast til aftale'] indeholder en arbejdsklausul med krav om, at entreprenøren og
eventuelle underentreprenører tilbyder sine medarbejdere visse løn- og ansættelsesvilkår (Aftalens pkt. [X]).
Aftalen indeholder endvidere en lærlingeklausul, der forpligter entreprenøren til at lade en del af arbejdet under
aftalen udføre af elever/lærlinge (Aftalens pkt. [X]).
Inden kontraktindgåelse skal tilbudsgiver beskrive, hvordan denne i kontraktperioden vil overholde aftalens
arbejdsklausul i punkt x og lærlingeklausul i punkt x.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

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

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3) Yderligere oplysninger:
Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 beskrevet i ESPD-dokumentet,
anvender ordregiver den frivillige udelukkelsesgrund, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, om
udelukkelse af entreprenører, der har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller
arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler mv.
Ordregiver anvender den frivillige udelukkelsesgrund, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, om
udelukkelse af entreprenører, der i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser,
der sår tvivl om entreprenørens integritet.
Ordregiver anvender den frivillige udelukkelsesgrund, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, om
udelukkelse af entreprenører, hvor ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere,
at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på
konkurrencefordrejning,
Ordregiver anvender den frivillige udelukkelsesgrund, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5, om
udelukkelse af entreprenører, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en
forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts
ophævelse eller en lignende sanktion.
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Såfremt ansøger eller tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet (underleverandører), gælder de
ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde ligeledes disse enheder.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:


