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1 UDBUDSBETINGELSER 

 

1.1 Indledning 

Dette materiale uddyber følgende bekendtgørelser i EU-tidende: Hovedentreprise, Hammershus 

besøgscenter: 2015/S 171-310443 

 

Udbudsforretningen gennemføres som begrænset udbud i henhold til reglerne i EU´s 

udbudsdirektiv. 

 

1.2 Den ordregivende myndighed 

Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er: 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Naturstyrelsen  

Ekkodalsvejen 2 

3720 Aakirkeby 

 

I nærværende udbudsbetingelser vil den ordregivende myndighed være benævnt ”ordregiver”. 

 

1.3 Beskrivelse af projektet 

Dette udbud vedrører opførelsen af nyt besøgscenter ved Hammershus Slotsruin indeholdende 

udstillingsfaciliteter, café, kiosk og skoletjeneste.  

 

Byggeriet gennemføres med fokus på udførelse i høj kvalitet. Besøgscentret opføres på en ensidigt 

vendende byggegrund bl.a. med tilkørsel over fredet overdrev, hvilket medfører særlige 

byggepladsforhold og høj sværhedsgrad i udførelsen. 

Projektets omfang er 1.023 brutto m² etageareal i 1 plan med ca. 1.775 m² 

tagterrasse/udsigtsplatform inkl. adgangsbroer i hele bygningens udstrækning. Bygningens 

funktioner er placeret i åbne, sammenhængende rumforløb med sekundære funktioner placeret i 

kerner. Bygningen indeholder udstilling, skoletjeneste, café og kiosk, alle med adgang fra central 

foyér og hovedindgang. Endvidere forefindes publikumsgarderobe og –toiletter, storkøkken, 

personalefaciliteter og teknikrum. Herudover opføres gangbro med opholdsterrasse mod vest på 387 

m² samt etablering af adgangsvej og rampe til besøgscentret afsluttende med landskabelig 

bearbejdning ved besøgscentrets hovedindgang. 

Hovedentreprise 

 

Projektet består af en hovedentreprise. Nedenfor beskrives entreprisen. 

 

Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder:  

 Byggeplads; rydning og klargøring af byggegrund, herunder sprængning  

 Jord og anlægsarbejder; kloak- og dræning samt afløb i jord  

 Landskabs- og terrænarbejder  
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 Betonarbejder  

 Stålarbejder  

 Murerarbejder 

 Tømrer- snedkerarbejder 

 Smedearbejder  

 Tag- og blikarbejder 

 Facadelukning 

 Malerarbejder 

 VVS-arbejder, ventilation og køling 

 EL-arbejder 

 

Delarbejder under oven for nævnte arbejder (underentrepriser) er som følger:  

 

 Etablering, drift og afrigning af byggeplads: Herunder interimsveje, skurby, kraner, oplags- og 

materialepladser, affaldshåndtering. 

 Forberedelse af byggegrund: Klargøring af byggefelt med rydning, sprængning, planering.   

 Jord- kloak-terrænarbejder: Afgravninger, boringer for klippevarme, kloakering og dræning; 

anlæg af P-pladser, belægninger inkl. tilslutninger og overkørsler til nuværende vejnet; in situ 

støbt adgangsrampe og øvrige belægninger inkl. overfladeafvanding; tilretning og modulering af 

landskab omkring bygningen; nye stianlæg. 

 Betonarbejder: Brofæster, fundamenter for brodæk og adgangsbroer, råbeton in situ arbejder – 

fundering, terrændæk og vægge udvendigt såvel og indvendigt samt fundering og terrændæk for 

lille servicebygning, betongulve. 

 Stål- og smedearbejder: Bærende søjle–drager system i stål inkl. brandmaling, kantdragere og 

bærebeslag for værn og tagudhængsspær, værn, søjler og bærende konstruktion for broer og 

terrassedæk. 

 Murerarbejder: Montering af letbetonvægge samt diverse pudse-, tætnings- og finisharbejder. 

 Tømrer- snedkerarbejder: Tagkonstruktion og -udhæng; dragere på stålbroer; montering af 

træbelægninger på bro- og tagterrassedæk; liste-, akustikpuds- og træbetonlofter; lette 

indvendige vægge og isolerede forsatsvægge; døre; aptering af publikumstoiletter; garderobe; 

skoletjeneste og personalerum; udvendige apteringer på trædæk; ny servicebygning i træ.  

 Tagarbejder: Isolering af tag, tagdækning inkl. forstærkningsfelter 

 Facadelukning: Alufacade inkl. gående partier og skydepartier; faste lukninger ml. 

udhængsspær. 

 Blikarbejder: Inddækninger og tagkanter ved tag; tagrender og nedløb. 

 Malerarbejder: Letbetonvægge; gips- og vådrumsvægge og loftkanter; støvbinding; stål. 

 Smedearbejder: Værn på broer og tagterrasser; diverse vægapteringer; automatikindbygning; 

inventardele. 

 VVS-arbejder: Vand og afløbsinstallationer; varmeinstallation herunder klippevarme, 

gulvvarme og konvektorvarme; brandinstallation; sanitet og armaturer. 

 Ventilation og køling: Ventilation, udsugning og afkast. 

 El-arbejder: Kraftinstallation og kabling; føringsveje; belysning og lysstyring; adgangskontrol 

ADK; ITV, indbrudsalarm, trådløst net, ABA-anlæg inkl. styring af røgventilation, tilslutning af 

dørautomatik. Kabling /føringsveje i terræn; belysning udearealer; el-installation og belysning 

til servicebygning. 

 

Til inspiration kan det oprindelige konkurrenceprojekt ses her:  
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http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/nyt-besoegscenter/ 

 

Byggeperioden for det samlede projekt forventes at være i tidsrummet 1. kvartal 2016 – 1. kvartal 

2017. Den endelige tidsplan bliver en del af det samlede udbudsmateriale. 

 

1.3.1 Antal prækvalificerede 

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere, 

der opfylder kravene. 

 

1.3.2 Optioner 

I tilbuddet udbedes prissat som optioner bl.a. tilkøb af mængder, andre udførelsesmetoder og 

kvaliteter på bygningskomponenter. 

 

Optionerne vil blive nærmere beskrevet i udbudsmaterialet  

 

1.3.3 Kontraktperioden 

18 måneder fra tildeling af kontrakt. 

 

1.3.4 Kontrakten 

Kontrakten vil bl.a. indeholde krav om følgende: 

 

 Overholdelse af Naturstyrelsens arbejdsklausul med krav til løn- og arbejdsforhold i henhold til 

cirkulære nr. 9471 af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

 At der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved »praktikant« forstås en arbejdstager 

(elev), som Entreprenøren indgår eller har indgået uddannelsesaftale med i henhold til lov om 

erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., eller som er omfattet af en 

lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Antallet af praktikanter vil afhænge af 

kontraktsummen. Nærmere vilkår herom vil fremgå af udbudsmaterialet. 

 Anvendelse af lovligt og bæredygtigt træ, jf. Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens 

aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Læs nærmere her: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/koeb-produkter/offentligt-indkoeb-af-trae/ 

 At byggeprojektet skal evalueres i henhold til bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 

2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. 

 Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade og 

mindst 15 mio. kr. for tingskade.  

 

1.4 Udbudsbetingelser 

 

1.4.1 Udbudsprocedure 

I prækvalifikationsrunden foretages en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at 

varetage den udbudte hovedentreprise. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at 

konkurrencen kommer til at foregå mellem ansøgere, som er egnede til at varetage opgaven. 

Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i afsnittet 

”Udvælgelseskriterier”. Under hvert kriterie henvises til et bilag. Disse bilag findes i dokumentet 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/nyt-besoegscenter/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/koeb-produkter/offentligt-indkoeb-af-trae/
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”Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation” og bør anvendes ved 

afgivelse af anmodning. 

 

Efter den gennemførte prækvalifikationsrunde vil udbudsmaterialet blive gjort tilgængeligt i 

systemet IBinder for de ansøgere, der opfordres til at afgive endeligt tilbud. Samme dato udsendes 

afslagsbreve til de ansøgere, der er blevet fravalgt. Dette forventes at være den 22. oktober 2015. 

 

Bemærk, at en egentlig kravspecifikation først vil blive udsendt i selve tilbudsrunden sammen med 

udbudsmaterialet til de ansøgere, der bliver opfordret til at afgive endeligt tilbud.  

 

Kontrakten på hovedentreprisen vil blive tildelt på baggrund af kriteriet ”laveste pris”. 

 

1.4.2 Udvælgelseskriterier for prækvalifikation 

1.4.2.1 Den juridiske person  

Ansøger skal klart og entydigt i anmodningen om prækvalifikation angive, hvilken juridisk person 

der er ansøger og dermed ansvarlig over for ordregiver. Disse oplysninger afgives i bilag 1. 

1.4.2.2 Anmodning afgivet af konsortium 

Hvis en anmodning afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske 

personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles 

befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå kontrakt med. 

Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af 

konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. 

 

At indgå i et konsortium vil sige, at flere virksomheder slutter sig sammen for i fællesskab at løse 

det udbudte projekt, som f.eks. ville have været for stor at løse enkeltvis. Anvendelse af 

underleverandører ved løsning af projektet er ikke et konsortium. 

 

I det omfang ansøger er et konsortium, fremgår det af bilagssamlingen ”Bilag til anvendelse ved 

afgivelse af anmodning om prækvalifikation” bilag 1, hvilke erklæringer og oplysninger der skal 

afleveres for ansøger og for samtlige konsortiedeltagere. 

1.4.2.3 Anvendelse af underentreprenører 

Hvis ansøger agter at anvende underentreprenører til udførelsen af entreprisen eller dele heraf, skal 

navnene på underentreprenører angives, hvis disse er kendt på nuværende tidspunkt. Disse 

oplysninger afgives i bilag 1. Hvis navnene på underentreprenører ikke er kendte på nuværende 

tidspunkt, skal disse oplyses i forbindelse med afgivelse af tilbud eller senest forud for, at 

underentreprenører påbegynder arbejde under den indgåede kontrakt. Anvendelse af 

underentreprenører, der ikke er meddelt til ordregiver senest ved tilbudsafgivelsen, vil være betinget 

af ordregivers forudgående skriftlige godkendelse. 

 

De neden for angivne erklæringer og oplysninger skal ikke afleveres for underentreprenører, da den 

valgte entreprenør er ansvarlig og hæfter for eventuelle underentreprenørers arbejde. 
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1.4.2.4 Betingelser for at deltage 

Ordregiver vil foretage en bedømmelse af ansøgers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. 

Egnethedsbedømmelsen vil omfatte virksomhedens forhold, økonomisk egnethed og tekniske 

egnethed. 

1.4.2.5 Ansøgers personlige forhold 

Ansøger kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen på grund af virksomhedens forhold. Der 

skal vedlægges følgende: 

 

1. Virksomhedsoplysninger: Angivelse af juridisk ansvarlig, firmanavn, adresse, 

telefonnummer, virksomhedens e-mailadresse, telefonnummer og e-mailadresse på 

kontaktperson samt CVR-nummer. Disse oplysninger afgives i bilag 1. 

 

2. Underskreven tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke er dømt for én eller flere af de 

former for kriminalitet, der er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, eller som er 

omfattet af et eller flere af de forhold, der er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra 

a-c, vil blive udelukket fra udbudsforretningen. Erklæringen afgives på bilag 2. 

 

3. Underskreven tro- og loveerklæring på, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til det 

offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger jf. LBK nr. 336 af 

13/05/1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige 

udbudsforretninger. Erklæringen afgives på bilag 3. 

1.4.2.6 Ansøgers finansielle og økonomiske egnethed 

Ansøger skal som dokumentation for den økonomiske egnethed vedlægge følgende: 

 

4. Nøgletal for nettoomsætning, resultat efter skat og egenkapital vedlægges for de seneste 3 

afsluttede regnskabsår. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal minimum 

for seneste afsluttede regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor. 

Oplysninger afgives i bilag 4. 

 

5. Erklæring om, hvorvidt der siden seneste godkendte regnskab er indtrådt væsentlige 

ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen kan afgives af 

virksomhedens ejer, bank, revisor, administrerende direktør eller økonomichef. Erklæringen 

skal udtales sig om perioden siden seneste regnskabsår og indtil offentliggørelsen af 

nærværende udbud. Erklæring afgives på bilag 5. 

 

Bemærk: Det er ikke tilstrækkeligt, at vedlægge en erklæring fra revisor med en 

verifikation af regnskabstallene for de 3 seneste regnskabsår.  

 

6. Dokumentation for forsikring skal opfylde følgende: 

 

a.  Forsikringen skal have en dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade og 

mindst 15 mio. kr. for tingskade.  

b.   Forsikringen skal have et dækningsområde, der er tilstrækkeligt for det arbejde, der 

skal udføres under hovedentreprisen.  
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c.   Dokumentationen være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis 

indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab 

eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab. Tilsagn om tegning af 

erhvervsansvarsforsikring skal være gældende fra underskrivelse af kontrakten. 

Dokumentation for forsikring vedlægges som bilag 6. 

 

Er ansøger et konsortium, skal enten mindst én af deltagerne kunne dokumentere de 

ovenstående krav til forsikringsdækning. Alternativt skal konsortiet kunne 

dokumentere, at de kan få den krævede forsikringsdækning fra underskrivelse af 

kontrakten. Der gøres opmærksom på, at konsortiedeltagernes dækningssummer ikke 

kan lægges sammen med henblik på at opfylde ovenstående forsikringskrav. 

  

Såfremt ansøger ikke kan fremlægge den krævede dokumentation under punkterne 4-6, skal ansøger 

øge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede 

dokumenter. Ansøger skal i givet fald henvise til det forhold, som ansøger påberåber sig som gyldig 

grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. 

1.4.2.7 Ansøgers tekniske og/eller faglige egnethed 

Ansøger skal som dokumentation for den tekniske og faglige egnethed vedlægge følgende: 

 

7. Kortfattet virksomhedsbeskrivelse (maks. 4 A4-sider), herunder ejermæssige og 

organisatoriske forhold, samt oplysninger om antal medarbejdere gennemsnitligt i de seneste 

3 år fordelt på håndværkere og funktionærer inden for det relevante fagområde. 

Virksomhedsbeskrivelse vedlægges som bilag 7. 

 

8. Der skal afleveres maksimalt 10 referencer på lignende opgaver i relation til 

hovedentreprisen. Der skal være tale om referencer, som ansøger har udført i de seneste 5 år 

med angivelse af, hvem opgaven er udført for, beskrivelse af opgaven og opgavens omfang, 

herunder ansøgers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, kontaktoplysninger, 

aftaleperiode og kontraktværdi. Ansøgers referencer skal dokumentere erfaringer med 

kvalitativt byggeri og byggeri på komplicerede byggegrunde samt styring af byggesager 

herunder økonomi og tid. Disse oplysninger afgives i bilag 8. 

 

9. Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker 

og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år 

efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for 

statsbyggerier m.v. (dvs. alle gyldige "faktablade"). 

 

Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte 

entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren desuden aflevere supplerende 

oplysninger efter reglerne i § 9, 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 attesteret af en uvildig 

tredjepart til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger 
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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. 

 

Nøgletal vedlægges som bilag 9. 

 

Såfremt ansøger af gyldig grund, f.eks. at virksomheden er ny aktør på området, ikke kan 

fremlægge den krævede dokumentation for referencer eller nøgletal punkt 8 og 9, skal ansøger søge 

sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald 

skal ansøger også henvise til det forhold, som ansøger påberåber sig som gyldig grund for ikke at 

fremlægge det efterspurgte materiale. 

 

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for at berigtige indholdet af de 

oplyste referencer. 

1.4.3 Objektive kriterier for valg af kvalificerede ansøgere 

Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, end det angivne antal, der ønskes 

prækvalificeret, vil den ordregivende myndighed ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst 

egnede som tilbudsgivere, lægge vægt på nedenstående kriterier: 

 

 Erfaringer fra tilsvarende opgaver, hvor der især ses på, hvorvidt ansøger via referencerne 

har dokumenteret erfaringer med kvalitativt byggeri og byggeri på komplicerede 

byggegrunde samt styring af byggesager, herunder økonomi og tid. 

 Faglig egnethed i øvrigt vurderet ud fra virksomhedsbeskrivelsen og nøgletal om 

overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed, jf. afsnit 1.4.2.7, 

pkt. 9. 

 Tilstrækkelig økonomisk styrke til at kunne gennemføre opgaven.  

 

Der søges sikret den sammensætning af virksomheder, som skønnes at give den bedst mulige 

konkurrence. 

 

1.4.4 Anmodningsfrist m.v.  

Anmodning skal være den ordregiver i hænde senest fredag den 2. oktober 2015, kl. 12:00. 

 

Anmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, må ordregiver i henhold til udbudsreglerne ikke 

tage i betragtning, og de vil blive returneret uåbnet til ansøger.  

 

Anmodning må ikke sendes på e-mail. Anmodninger, der modtages på e-mail, skal i henhold til 

udbudsdirektivet betragtes som ikke rettidigt indkommet, og kan dermed ikke indgå i vurderingen. 

 

Anmodning skal sendes til: 

 

Naturstyrelsen, Bornholm 

Rømersdal  

Ekkodalsvejen 2  

3720 Åkirkeby 

Att.: Skovrider Søren Friese 
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Anmodningen mærkes: 

”Prækvalifikation – Besøgscenter Hammershus – Hovedentreprise” og med tydelig angivelse af 

”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”. 

 

1.4.5 Anmodningens indhold, udformning m.v. 

Ved fremsendelse af anmodning skal denne indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som 

beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og nærværende materiale. 

 

Anmodning skal afleveres i 3 papireksemplarer samt en elektronisk udgave (USB stik) af hele det 

afleverede prækvalifikationsmateriale.  

 

1.4.6 Minimumskrav til anmodningens indhold, udformning m.v.  

Ved fremsendelse af anmodning skal disse indeholde den efterspurgte dokumentation som 

beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og nærværende materiale. 

 

Der er udarbejdet er bilagssamling til brug ved dette udbud ”Bilag til anvendelse ved afgivelse af 

anmodning om prækvalifikation”. Det anbefales, at bilagssamlingen anvendes ved afgivelse af 

anmodning om prækvalifikation, da disse bilag er med til at sikre, at alle efterspurgte oplysninger 

og dokumentation afleveres. 

 

Bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 8 skal udfyldes. 

Bilag 6,7 og 9 vedlægges dokumentationen særskilt efter bilaget. 

 

Afgives anmodning af et konsortium omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske 

personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles 

befuldmægtiget. Det fremgår af bilag 1, hvilke erklæringer og oplysninger der skal afleveres for 

ansøger og for samtlige konsortiedeltagere. 

 

Det udelukker ikke ansøger, hvis skemaerne i den vedlagte bilagssamling ikke er benyttet til 

afgivelse af oplysningerne. Ansøger opfordres til at sikre, at ansøgningen er i overensstemmelse 

med de efterspurgte oplysninger og krav. Her kan billagslisten anvendes som tjekliste, så materialet 

opfylder de stillede krav. 

 

Den afleverede anmodning skal indeholde alle de efterspurgte oplysninger og dokumentation. 

Ordregiver forbeholder sig dog ret til at berigtige eller afhjælpe formelle fejl og mangler ved de 

modtagne anmodninger i overensstemmelse med § 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 med 

senere ændringer. 

 

Indeholder den afleverede anmodning flere referencer end det anførte maksimum, forbeholder 

ordregiver sig ret til at tage kontakt til ansøger med henblik på fremsendelse af korrekt 

referenceliste indenfor en af ordregiver fastsat kort frist. 
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1.4.7 Sprog 

Anmodning samt eventuelle skiftlige spørgsmål afgivet i anmodningsperioden skal være affattet på 

dansk. Det accepteres, at dokumentation for forsikring og referencer afleveres på dansk, engelsk, 

svensk eller norsk. 

 

1.4.8 Annullation 

Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af 

kontrakt, at annullere udbuddet og herefter eventuelt gennemføre nyt udbud, såfremt der foreligger 

en ikke usaglig begrundelse for at annullere. En eventuel annullation vil blive ledsaget af et brev til 

alle ansøgere indeholdende årsagen til annullationen. 

 

1.4.9 Omkostninger ved deltagelse 

Deltagelse i udbudsforretningen sker for ansøgers egen regning og risiko, og omkostninger eller tab, 

som ansøger måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, er ordregiver 

uvedkommende. Prækvalifikationsmateriale vil ikke blive returneret til ansøger. 

 

1.5 Orienteringsmøde, spørgsmål og rettelser 

Såfremt ansøger opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres 

ansøger til at stille uddybende spørgsmål. 

 

Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle ansøgere lige. Dette indebærer 

bl.a., at ordregiver skal give alle ansøgere samme informationer under udbudsforretningen. 

 

Ansøger kan løbende skriftlig stille spørgsmål til nærværende materiale samt bilag og 

udbudsforretningen i øvrigt.  

 

Alle spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af anmodningsfristen, vil blive besvaret. 

Spørgsmål, der modtages senere end 14 dage før anmodningsfristen, vil alene blive besvaret i det 

omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage inden udløbet af anmodningsfristen. Spørgsmål, der 

modtages senere end 6 dage inden udløbet af anmodningsfristen, vil ikke blive besvaret, med 

mindre spørgsmålene er uvæsentlige. 

 

Spørgsmål sendes på mail til: Ulrik Schack, uls@nst.dk 

 

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret 

form blive offentliggjort på http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/. 

 

Det er ansøgers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er modtaget, idet ansvar 

for eventuelt mangelfuld ansøgning som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler ansøger.       

 

1.6 Tidsplan 

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 

 

 

mailto:uls@nst.dk
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
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Prækvalifikationsfasen  

Tirsdag den 1. september 2015 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 

Fredag den 18. september 2015 

Spørgsmål, jf. pkt. 1.5, der modtages senest 

denne dato, vil under alle omstændigheder 

blive besvaret. Spørgsmål. der modtages 

senere end denne dato, vil alene blive 

besvaret i det omfang, besvarelsen kan ske 

senest 6 dage inden udeløbet af 

anmodningsfristen. Spørgsmål, der modtages 

senere end 6 dage inden udløbet af 

anmodningsfristen, vil ikke blive besvaret, 

med mindre spørgsmålene er uvæsentlige. 

Fredag den 2. oktober 2015,  

kl. 12:00 
Anmodningsfrist 

Torsdag den 22. oktober 2015 

Forventet udsendelse af afslagsbreve til de 

fravalgte ansøgere samt acceptbreve til de 

prækvalificerede tilbudsgivere. 

Tilbudsfasen  

Torsdag den 22. oktober 2015 
Forventet udsendelse af udbudsmateriale til 

de prækvalificerede tilbudsgivere. 

Fredag den 20. november 2015 

Spørgsmål, jf. pkt. 1.5, der modtages senest 

denne dato, vil under alle omstændigheder 

blive besvaret. Spørgsmål. der modtages 

senere end denne dato, vil alene blive 

besvaret i det omfang, besvarelsen kan ske 

senest 6 dage inden udeløbet af 

anmodningsfristen. Spørgsmål, der modtages 

senere end 6 dage inden udløbet af 

anmodningsfristen, vil ikke blive besvaret, 

med mindre spørgsmålene er uvæsentlige og 

ikke angår projektets udførelse. 

Fredag den 4. december 2015, 

kl. 12:00 
Tilbudsfrist 

Fredag den 18. december 2015 Forventet ordretildeling. 

19. december til 28. december 

2015 
Forventet stand-still periode. 

Onsdag den 6. januar 2016 Forventet kontraktindgåelse. 

Onsdag den 6. januar 2016 Kontraktens forventede ikrafttræden. 

 

Bilagssamlingen er et særskilt dokument 

Slettet: 13

Slettet: 27. november

Slettet: Torsdag 

Slettet: 10

Slettet: 11

Slettet: 21

Slettet: 23. december 2015

Slettet: 23. december 2015


