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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487352-2017:TEXT:DA:HTML

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
2017/S 235-487352

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

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

Silkeborg Kommune
29 18 96 41
Østergade 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: John Lund Nielsen
Telefon:  +45 40329706
E-mail: jln@silkeborg.dk 
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Silkeborg.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/
EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/
EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ

I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Nyt kulturhus og 36 handicapboliger, Nylandsvej 16, Silkeborg.
Sagsnr.: 16.032

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000

II.1.3) Kontrakttype

mailto:jln@silkeborg.dk
www.Silkeborg.dk
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https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu
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Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:
Silkeborg kommune ønsker at gennemføre byggeri af nyt kulturhus og 36 handicapboliger, beliggende
Nylandvej 16, Silkeborg.
En mindre del af opgaven omfatter ombygning og renovering af eksisterende bygning som vil være
sammenhængende med nyt kulturhus.
Nuværende forhold.
Projektområdet er beliggende på det tidligere Nordre Skole område, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg
Matr. 440u, ejerlav: Silkeborg Markjorder.
Det samlede grundareal for Nordre Skole området andrager ca. 41.200 m², der er todelt med en bebygget
del mod øst og boldbaner mod vest. Projektområdet andrager ca. 15.000 m2 beliggende i den østlige del af
området.
Der ændres ikke på de nuværende matrikelforhold i forbindelse med projektet.
Størstedelen af den eksisterende bygningsmasse nedrives inden opstart af nærværende byggesag, mens
idrætshal og eksisterende gymnastiksale samt to ud af de tre mellemliggende omklædningsrum bevares.
Udbudsmaterialet kan tilgås via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 600 000.00 DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 9
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende
delkontrakter eller grupper af delkontrakter:
Silkeborg kommune tildeler 9 fagentreprisekontrakter.

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
RÅHUSENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mlpufppafu
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— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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
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II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
ANLÆGSGARTNERENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
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Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
TØMRERENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 3

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
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— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
STÅLENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 4

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
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II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge incl. enkelte betonelementer,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
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Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
GULVENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 5

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
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— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
MALERENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 6

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
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Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
VVS-ENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 7

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
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— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
VENTILATIONSENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 8

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
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— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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
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II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
EL-ENTREPRISEN.
Delkontraktnr.: 9

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Nybygning af Kulturhus og 36 handicapboliger:
Handicapboliger opføres i 3 boenheder, med 12 boliger fordelt i hver.
Kulturhus udføres som nybyggeri i tilknytning til eksisterende bygning.
Eksisterende bygning indeholder 2 stk. gymnastiksale som renoveres under nærværende.
Nybyggeri udføres med følgende:
— Fundamenter som direkte fundering,
— Isoleret terrændæk,
— LK betonelementvægge samt enkelte betonelementvægge,
— Stålkonstruktioner,
— Gitterspær, bjælkespær,
— Facademurværk på del af facader på boenheder,
— Stålpladebeklædning på del af facader på boenheder samt på hele kulturhus,
— Stålpladetag på 1 lags papdækning,
— Trykfast isolering og 2 lags tagpap på del af kulturhus,
— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,
— Malerarbejder,
— Gulvarbejder: Sportsgulv, kunstofgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, PUR gulve,
— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,
— Traditionelt varmesystem,
— Ventilationssystem som decentrale anlæg, samt hovedanlæg i kulturhus,
— Udv. flisebelægninger,
— Muldarbejder og beplantning,
— Inventar i terræn.
Renovering omfatter:
— Nye tegltage,
— Renovering af teglfacader,
— Træ/Alu vinduer og døre,
— Nye sportsgulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
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Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Hvis Silkeborg kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive
tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Silkeborg kommune udvælge 5 ansøgere for hvert fag.
Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

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
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.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Se vilkår som angivet i udbudsmaterialet.

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

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
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IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2018
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/01/2018

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
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

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

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon:  +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage om ikke at være prækvalificeret (udvalgt) og til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Silkeborg kommunes underretning til de
berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for
Udbud af 2. juni 2016.
Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage regnet fra dagen efter, at Silkeborg kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at Silkeborg kommune har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov-
bekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon:  +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk 

mailto:klfu@erst.dk
http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
mailto:kfst@kfst.dk
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Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2017

http://kfst.dk

