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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324146-2015:TEXT:DA:HTML

Danmark-Skagen: Organisering af udstillinger, messer og kongresser
2015/S 178-324146

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Naturstyrelsen/Danish Nature Agency
Sct. Laurentiivej 148
Kontaktpunkt(er): Naturstyrelsen Vendsyssel
Att: Jacob Funder
9990 Skagen
DANMARK
Mailadresse: jadfu@nst.dk
Internetadresse(r): 
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.nst.dk
Elektronisk adgang til oplysninger: http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede
dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

1.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Miljø
Fritid, kultur og religion

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres
vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet
II.1) Beskrivelse

II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Udstilling/oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr.

II.1.2) Kort beskrivelse:
Naturstyrelsen inviterer interesserede til at deltage i en international idé- og projektkonkurrence med
efterfølgende udbud med forhandling vedrørende design og formidling ved Fugleoplevelsescenter Det Grå
Fyr i Skagen, Danmark. Konkurrencen er både ambitiøs og usædvanlig med hensyn til et koncept, der skal
gøre centret internationalt kendt som forskningsformidlingssted. Det videnskabelige arbejde på stedet skal
kombineres med formidlingen til de mange besøgende. Skagen besøges årligt af 1 600 000 turister.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324146-2015:TEXT:DA:HTML
mailto:jadfu@nst.dk
www.nst.dk
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
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Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune er gået sammen i et
partnerskabsprojekt om at realisere visionen om et fugleoplevelsescenter i Skagen med forskning og formidling
om trækfugle i international klasse. Det sker ved etablering og drift af et center i Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990
Skagen med en udstilling — et »oplevelsesrum« — i international format med tilknyttet videnskabelig fugle-
og ringmærkningsstation, generel turistinformation samt minicafé- og butiksdrift. De fredede bygninger og
udendørsarealerne sætter de overordnede rammer og linjer for designet af »oplevelsesrummet«. Endvidere
vil de overordnede rammer og linjer sættes af det primære gennemgående tema omkring fugletræk og
sekundært omkring navigation. Fugleoplevelsescentret skal være i absolut topklasse som formidlingssted i
Europa vedrørende trækfugle. Målet er at fremme den besøgendes oplevelse af et i særklasse, nationalt og
internationalt, naturfænomen ved Skagen og med nyskabende og involverende formidlingsformer at fremme
befolkningens naturforståelse. Formidlingen skal via udstillingen (oplevelsesrummet) ske året rundt i et
nytænkende koncept, med fokus på formidling af centrets forskning og videnskabelige arbejde, live formidling
af forskningen samt fugletrækket. Endvidere skal der kunne etableres opkobling til nationale og internationale
fugletræklokaliteter samt ske direkte involvering af de besøgende og involvering af frivillige. Formidlingen skal
kunne baseres på anvendelse af nyeste dataregistrerings-, forsknings- og formidlingsteknologi. De tekniske
systemer skal dog ikke være under udvikling.
Nærværende udbud omfatter en totalentreprise på udvikling af koncept og idé, udstillingsopbygning, udvikling
af udstillingsindhold og formidling ved Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr, samt tilhørende formidling i Skagen-/
Grenenområdet/nationalt samt med internationalt forskningsformidlingssamarbejde. Tilbudsgiver skal forestå
den totale opgave som udstillingsentreprenør med følgende hovedopgaver: — Koncept, ide, tegningsmateriale,
grafik, belysning og produktion af elementer/inventar til udstilling samt ligeledes installering og montering af den
endelige udstilling. Endvidere skal tilbudsgiver varetage indholdsproduktion, herunder eksempelvis produktion
af film, lyd, animationer, lydbillede, tekster, herunder oversættelse af disse til 3 sprog. Endvidere har tilbudsgiver
ansvar for udvikling og levering af app til IOS, Android og Windows Mobile samt skilteprogram og betaling/
billetsystem. Tilbudsgiver skal yde support i 5 år af udstillingens tekniske elementer.
Naturstyrelsen opfordrer ansøgere til om nødvendigt at etablere teams (konsortier) med kompetencer og
kvalifikationer til at realisere visionen. Sådanne konsortier kan bestå af såvel danske som udenlandske
selskaber.
Tilbudsgiver skal desuden afsætte klumpsum til skilteprogram samt til udarbejdelse af vartegn/symbol for
centret. Tilbudsgiver skal som en del af dette udbud ligeledes udarbejde forslag til markedsføringen og
brandingen af Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr, eksempelvis tilpasset følgende platforme: plakater, www,
facebook, billetter, annoncer m.m.
Ordregiver erhverver alle rettigheder til leverancen (udstillingen/oplevelsesrummet), inkl. mulighed for at
videreudvikle app'en(e) og udstillingens (oplevelsesrummets) øvrige elementer samt løbende at kunne ændre,
vedligeholde og tilpasse udstillingen/oplevelsesrummet.
Der er tale om en opgave, der udbydes som en totalentreprise, og kontraktgrundlaget vil blive ABT93 med
tilpasninger.
Opgaven udbydes med en maksimal budgetsum på 12 000 000 DKK. Heraf skal afsættes sum på 1 200 000
DKK til alle typer af uforudsete udgifter. Ekstra timer/materialer til uforudsete udvidelser, skal godkendes af
Naturstyrelsen før anvendelse kan finde sted. Udbudsopgavens samlede økonomiske ramme (12 000 000 DKK)
må ikke overskrides. Hvert projektforslags samlede pris skal fremgå af det indsendte projektforslag. Prisen
indgår som et kriterium for bedømmelsen af projekterne.
Tilbudsgiver gennemfører opgaven som totalentreprise og skal medtage alle omkostninger, der er nødvendige til
opgavens udførsel, eksempelvis, men ikke begrænset til:
— Projektering, design, møder, transport, overnatning etc.
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— Kvalitetskontrol og miljøledelse.
— Udarbejdelse af detaljeret projektforslag indeholdende tegninger, beskrivelser og tilsvarende, der muliggør
juryens/Naturstyrelsens godkendelse af den endelige løsning.
— Justering af projektforslaget, jf. juryens/Naturstyrelsens kommentarer.
— Planlægning og projektering af opgaven.
— Udarbejdelse af eventuelle supplerende tegninger, beregninger, etc., der måtte være nødvendige for
opgavens gennemførelse.
— Materiale til myndighedsgodkendelser i det omfang opgaveløsningen kræver dette.
— Indkøb af varer, byggematerialer, hjælpemateriel, teknisk udstyr, etc.
— Produktion, montage og installation.
— Levering og transport af egnede maskiner, håndværktøj, mandskab, materialer og materiel, herunder
eventuelle mandskabsfaciliteter.
— Bortskaffelse af byggeaffald og lignende.
Opgaven skal løses i henhold til udbudsmaterialet, omhandlende kravspecifikation/projektbeskrivelse, bilag,
m.v. Projektforslagene skal i enhver henseende være fyldestgørende, således at juryen/Naturstyrelsen er i
stand til at vurdere, hvad der leveres og i hvilket omfang det lever op til kravspecifikationen/projektbeskrivelsen
samt kvaliteten af det tilbudte.
Der vil blive prækvalificeret maksimalt 5 deltagere til den efterfølgende konkurrence. Bedømmelsesudvalget
forbeholder sig ret til at udpege 1-3 vindere af konkurrencen (benævnt »fase 1«), hvor flere konkurrenceforslag
er ligestillede. Vinderen eller vinderne vil efterfølgende blive indbudt til at deltage i et udbud med forhandling
(benævnt »fase 2«) i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3. Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve
ændringer i vinderprojekterne.
Såfremt der eventuelt ikke kan findes en klar vinder af konkurrencen, kan udbyder afgøre, hvem der skal indgås
kontrakt med, baseret på en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Konkurrencen afvikles i oktober-december 2015 (fase 1). Udbud med forhandling (fase 2) forventes
gennemført i perioden januar-februar/marts 2016. Udstillingen/projektet skal stå færdigt til aflevering senest den
3.10.2016.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
79950000, 79956000, 39154100, 39133000, 72212930

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Til brug for udvælgelse af deltagere skal ansøger vedlægge følgende oplysninger og dokumentation:
1. Ansøgere skal fremsende en redegørelse for ansøgers baggrund og motivation for at deltage i konkurrencen
om at udvikle og opbygge udstillingen ved fugleoplevelsescentret Det Grå Fyr.
Ansøgers personlige forhold:
2. Virksomhedsoplysninger: Angivelse af juridisk ansvarlig, firmanavn, adresse, telefonnummer, virksomhedens
e-mailadresse, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson samt CVR-nummer.
3. Personalemæssige kvalifikationer: Konkurrenceforslagene skal indeholde en oversigt over den bemanding,
der er til rådighed for gennemførelse af opgaven, inklusiv CV for projektleder til opgaven.. Det er afgørende, at
den tilbudte bemanding besidder de rette kvalifikationer, kompetencer og erfaring for varetagelse af det udbudte
projekt.
4. Underskreven tro og love-erklæring 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 13.5.1997 om begrænsning af skyldners
muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Erklæringen findes på http://naturstyrelsen.dk/
annonceringer/udbud/

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
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5. Underskreven tro og love-erklæring 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
findes på http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
Økonomisk og finansiel kapacitet
6. Nøgletal for omsætning, 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.
7. Erklæring om, at der siden seneste godkendte regnskab ikke er indtrådt væsentlige ændringer i
virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen kan afgives af virksomhedens bank, revisor, administrerende
direktør eller økonomichef. Erklæringen udstedes til nærværende udbud og skal derfor være dateret efter
datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal udtales sig om perioden siden seneste regnskabsår og
indtil offentliggørelsen af nærværende udbud.
Såfremt ansøger ikke kan fremlægge den krævede dokumentation under punkterne 5-6, skal ansøger søge
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.
Teknisk og faglig egnethed:
8. Kortfattet virksomhedsbeskrivelse (maks. 4 A4-sider), herunder ejermæssige og organisatoriske forhold, samt
de generelle faglige kvalifikationer for de ansatte.
9. Der skal afleveres maksimalt 5 referencer på lignende opgaver af tilsvarende karakter. Der skal være tale
om referencer, som ansøger har udført indenfor de seneste 3 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
udstillinger eller tilsvarende projekter udført fra idékoncept til færdig udstilling/projekt, herunder styring af
projekter på økonomi og tid. Afleveres der flere end 5 referencer, vil kun de første 5 indgå i vurderingen.
Såfremt ansøger af gyldig grund, f.eks. at virksomheden er ny aktør på området, ikke kan fremlægge den
krævede dokumentation for reference, 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.
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:
Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, end det planlagte antal på 5, 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 udstillinger eller tilsvarende projekter udført fra idékoncept til færdig udstilling/projekt, herunder
styring af projekter på økonomi og tid.
— Tilstrækkelig økonomisk styrke til at kunne gennemføre opgaven.
Der søges sikret den sammensætning af virksomheder, herunder også udenlandske virksomheder, som
skønnes at give den bedst mulige konkurrence.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type konkurrence

Begrænset

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
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Forventet antal deltagere: 5

IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere

IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
I fase 1 af projektkonkurrencen vil projektforslagene blive bedømt ud fra deres evne til at realisere projektets
vision og imødekomme de ønsker og krav, som beskrives i udbudsmaterialet. Projektforslagene vil blive
vurderet i forhold til deres opfyldelse af følgende, ikke-prioriterede kriterier:
— Originalitet
— Funktionalitet
— Teknologi
— Tekniske formåen
— Formidling
— Levende miljø
— Vedligeholdelsesvenlighed
— Udstillingens levetid
— Kvalitet, finish og materialeforståelse
— Miljø- og energiforhold
— Markedsføring og branding
— Samlet pris.

IV.4) Administrative oplysninger

IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:

IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: ja
Pris: 0 DKK
Betalingsvilkår og metode: Udbudsmaterialet, inkl. kravspecifikation/konkurrenceprogram vil blive sendt ud til de
prækvalificerede deltagere umiddelbart efter prækvalifikationens afslutning.

IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 13.10.2015 - 16:00

IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage

IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk. svensk.
Andet Norsk.

IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité

IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Alle prækvalificerede deltagere i fase 1, der afleverer et konditionsmæssigt og gennemarbejdet
konkurrenceforslag til projektkonkurrencen vil modtage et vederlag på 120 000 DKK ekskl. moms efter
offentliggørelsen af fase 1. Som vederlag til deltagerne i fase 2 er afsat i alt 400 000 DKK ekskl. moms til
ligelig fordeling. Ved 2 deltagere i fase 2 vil vederlaget til hver deltager således udgøre 200 000 DKK ekskl.
moms. De deltagere, der afleverer et justeret forslag i henhold til det efterspurgte, vil modtage vederlaget efter
offentliggørelsen resultatet af fase 2. Vederlagene udbetales efter konkurrenceresultatets offentliggørelse og
efter modtagelse af elektronisk fremsendt faktura. Faktura påføres EAN 579 800 086 0537 med kontaktperson
Jacob Funder. Kopi af faktura mailes til: jadfu@nst.dk.

mailto:jadfu@nst.dk
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IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en
af vinderne af konkurrencen: ja

IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja

IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
Materialet til denne prækvalifikation kan ikke fremsendes elektronisk, men skal sendes eller indleveres til den
adresse, der er angivet under kontaktoplysninger.
Der er tale om en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Opgaven udbydes som en
totalentreprise, og kontraktgrundlaget vil blive ABT93 med tilpasninger.
Supplerende materiale, der uddyber denne bekendtgørelse findes på Naturstyrelsens hjemmeside: http://
naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
På denne hjemmeside vil eventuelle spørgsmål og svar også blive gjort tilgængelige.

VI.3) Klageprocedurer

VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon:  +45 35910000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 
Der er intet mæglingsorgan i Danmark

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. gælder følgende
frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere
om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort
redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-
perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/
mailto:klfu@erst.dk
http://www.klfu.dk
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Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon:  +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.9.2015

mailto:kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk

