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Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

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

Boligselskabet Sjælland
42008419
Sjællandsvænge 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Bartels
Telefon:  +45 46145003
E-mail: heba@advodan.dk 
NUTS-kode: DK022
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://bosj.dk/erhverv/udbud

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://bosj.dk/erhverv/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
ADVODAN Glostrup A/S
28848706
Glostrup Torv 6-10
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Bartels
Telefon:  +45 46145003
E-mail: heba@advodan.dk 
NUTS-kode: DK021
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://bosj.dk/erhverv/udbud

I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan

I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Ubdudsbetingelser til rammeaftale for arkitekt- og ingeniørydelser

mailto:heba@advodan.dk
http://bosj.dk/erhverv/udbud
http://bosj.dk/erhverv/udbud
mailto:heba@advodan.dk
http://bosj.dk/erhverv/udbud
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Sagsnr.: 157205

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand med 6 leverandører. Tildeling sker
efterfølgende konkret ved gennemførelse af miniudbud.
Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse
og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de af boligselskabet administrerede ejendomme, herunder
delt rådgivning, projektledelse, projektering, totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og
gennemførelse af renoverings- og nybygningsprojekter.
Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150-220 mio. kr. ekskl. moms over de næste par
år. Rammeaftalen udbydes som begrænset udbud efter udbudsloven og omfatter både arkitektydelser og
ingeniørydelser. I forbindelse hermed ønsker ordregiver at prækvalificere 12 ansøgere til at afgive tilbud på
rammeaftalen.
Rammeaftalen baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Ark og FRI.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:
Midtsjælland, Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand med 6 leverandører. Tildeling sker
efterfølgende konkret ved gennemførelse af miniudbud.
Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse
og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de af boligselskabet administrerede ejendomme, herunder
delt rådgivning, projektledelse, projektering, totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og
gennemførelse af renoverings- og nybygningsprojekter.
Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150-220 mio. kr. ekskl. moms over de næste par
år. Rammeaftalen udbydes som begrænset udbud efter udbudsloven og omfatter både arkitektydelser og
ingeniørydelser. I forbindelse hermed ønsker ordregiver at prækvalificere 12 ansøgere til at afgive tilbud på
rammeaftalen.
Rammeaftalen baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Ark og FRI.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
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Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Rammeaftalen er gældende i 2 år regnet fra Bygherrens underskrivelse og med mulighed for Bygherren ensidigt
kan forlænge aftalen i op til 2 gange 1 år. Konkrete rådgivningsaftaler, der er indgået før Rammeaftalens udløb,
gennemføres efter Rammeaftalens udløb. Parterne er ikke forpligtet til at varsle rammeaftalens ophør eller give
hinanden skriftlig meddelelse herom.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:
Ansøger skal ifølge seneste årsrapport have en soliditetsgrad på mindst 10 %.
Ansøger skal i det seneste regnskabsår have haft en omsætning på mindst 10 mio. kr.
Ansøger skal i de seneste tre regnskabsår have haft et positivt resultat før skat samt en positiv egenkapital.
Ansøgernes økonomiske egnethed vurderes ud fra de samlede økonomiske oplysninger.
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk egnet til at opfylde kontrakten:
Ansøgeren skal angive mindst 5 referencer indenfor sammenlignelige opgaver, der er gennemført de seneste 3
år.
Heraf skal ansøgeren for både for nybyggeri og for renovering dokumentere at have udført mindst
én sammenlignelig opgave inden for arkitektrådgivning og mindst én sammenlignelig opgave inden
for ingeniørrådgivning de seneste 3 år. Såfremt en reference indeholder både ingeniørrådgivning og
arkitektrådgivning, bedes ansøger oplyse dette, således at den tæller med i begge kategorier.
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af juridiske personer er det tilstrækkeligt, at en af deltagerne i
sammenslutningen opfylder kriteriet.
Referencerne skal angives i et separat bilag til ansøgningen, idet ansøger maksimalt kan angive 10 referencer,
der hver for sig ikke kan overstige 2 A4 sider.
Ansøgeren skal angive referencerne i prioriteret orden i forhold til evalueringen af den tekniske egnethed, med
de højst prioriterede først. Ordregiver evaluerer de 5 højst prioriterede referencer fra hver ansøger.
Ved evalueringen vil referencer vedrørende nybyggeri og renoveringsopgaver blive vægtet ligeligt, idet erfaring
med udførelse af renoveringsopgaver i beboede lejligheder vægtes højere end renoveringsopgaver i anden
bebyggelse. Endelig vægtes erfaring med procesforløb med renovering og nybyggeri i den almene sektor
(herunder med støtte fra landsbyggefonden) positivt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
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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
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Se udbudsmaterialet, hvor der er vedlagt Rammeaftale.

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

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6

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

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2017
Tidspunkt: 23:59

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/04/2017

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

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/06/2017

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

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

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
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VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon:  +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klagefrister
•Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven
skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter
ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
•Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller
III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra
dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. ◦Angår
klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage
fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
•Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192),
forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra
dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
•Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et
dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal
være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om
tildelingsbeslutningen.
•Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives
til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning
(udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).
•Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren
i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra
dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævn for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

mailto:klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
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Telefon:  +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2017

mailto:klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

