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Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157713-2017:TEXT:DA:HTML

Danmark-Rødovre: Anlægsarbejde: veje
2017/S 082-157713

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

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

Rødovre Kommune
5798009067661
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mica Lyngsø Russ
Telefon:  +45 36377228
E-mail: cn23366@rk.dk 
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rk.dk

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://
app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-
Roskildevej

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Roskildevej etape 1.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221111

II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:

mailto:cn23366@rk.dk
www.rk.dk
https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej
https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej
https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej
https://app.byggeprojekt.dk/public/1273-Roskildevej
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Roskildevej etape 1. er en del af Rødovre Kommunes plan for fornyelse af Roskildevej.
Projektet indeholder ombygning af 2 signalregulerede kryds på Roskildevej og omprofilering af Roskildevej
imellem krydsene. Dertil skal Hvidovrevej ligeledes omprofileres for at skabe flere p-pladser til de handlende på
Damhus Torvet, hvor der skal anlægges en større pladsdannelse med springvand og sivegade.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK

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)
45232411
45232420
45233000
45233100
45233120
45233121
45233124
45233123
45233125
45233127
45233161
45233162
45233220
45233222
45233224
45233225
45233250
45233252
45233262

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:
Rødovre.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Den udbudte opgave er en hovedentreprise for udførelse af infrastrukturarbejde på Roskildevej, Hvidovrevej og
Damhus Torvet i Rødovre Kommune.
Hovedentreprenørens arbejde omfatter bl.a.:
— Jordarbejder
— Springvand inkl. teknikbygning
— Belægninger (asfalt og granit mm)
— Vejafvanding
— Beplantning
— Belysning
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— Signalanlæg
— Trafikafvikling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej

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

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Der er optioner på følgende:
— Udførelse af fodgængerfelter på Roskildevej i asfalt og termoplast i stedet for af granitfliser
— Ændring af granitfliser på torvet fra 3 forskellige typer til 1 type
— Driftsaftale for springvand
— Fornyelse af slidlag på Hvidovrevej
— Levering af betonvandrender på Hvidovrevej.

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
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet skal dokumenteres ved fremlæggelse af følgende nøgletal
for de seneste 3 regnskabsår:
Årlig omsætning
Årlig omsætning inden for tilsvarende arbejder som det udbudte
Egenkapital.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som mindste krav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 15 000 000 DKK inden for tilsvarende arbejder
inden for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiverens tekniske og faglige kapacitet skal dokumenteres ved fremlæggelse af følgende oplysninger:
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— Referencer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, tilbudsgiveren
udfører eller har udført inden for de seneste 3 år. For hver reference ønskes der oplyst følgende:
— Kunden
— Projektets navn og indhold
— Kontraktens værdi, varighed og tidspunkt for projektets udførelse
— Kort beskrivelse af tilbudsgivers roller i projektet
— Det er af stor betydning for bygherren, at projektet gennemføres til den aftalte slutfrist, og at trafikken i
området håndteres bedst muligt. En beskrivelse heraf skal derfor fremgå af den enkelte reference.
Der må maksimalt afleveres 5 referencer, og hver reference må maksimalt fylde 2 sider.
Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
— CV for nøglepersoner, som skal deltage i opgavens udførelse, og deres rolle heri. Hvert CV må maksimalt
fylde 2 sider.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som mindstekrav skal minimum 2 af de vedlagte referencer tilsvare den udbudte opgave.
Som mindste krav skal min. 3 af de vedlagte CV'er dokumentere erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Se entrepriseaftale samt SB.

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

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Offentligt 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

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/05/2017
Tidspunkt: 14:00

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:
Dansk

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/08/2017

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/05/2017
Tidspunkt: 14:00
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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:
Udbuddet gennemføres via www.byggeprojekt.dk
Nærværende udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside
ved gratis at oprette en bruger.
Spørgsmål til udbuddet skal stilles til ordregivers kontaktperson jf. pkt. I.1). Svar på spørgsmål vil herefter
skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via www.byggeprojekt.dk
Ansøgningen skal indeholde en udfyldt eESPD.
Ansøgere/tilbudsgivere er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er eller inden tildeling af kontrakten
bliver omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137 og ansøger/tilbudsgiver
ikke indenfor en af Ordregiver fastsat passende frist fremlægger dokumentation for ansøger/tilbudsgivers
pålidelighed jf. udbudslovens § 138. Hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde
opfordres ansøger/tilbudsgiver til af egen drift at fremlægge dokumentation for ansøgeren/tilbudsgiverens
pålidelighed.
Inden Ordregiver træffer tildelingsbeslutning vil gennemgå dokumentationen for at sikre der ikke er grundlag for
udelukkelse. Ordregiver vil i den forbindelse orientere samtlige tilbudsgivere. Tilbudsgiveren skal sammen med
tilbuddet fremsende følgende dokumentation:
— Dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil i den
forbindelse acceptere den dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153, § 154 og § 155.
Ordregiver gør opmærksom på, at ansøgningen skal vedlægges støtteerklæringer eller anden relevant
dokumentation, hvis ansøger baserer sig på på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at
opfylde et eller flere mindstekrav.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon:  +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk 
Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage skal indgives til klagenævnet inden bestemte frister. Klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45
kalenderdage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet
offentliggjort.
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-

www.byggeprojekt.dk
www.byggeprojekt.dk
mailto:klfu@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
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perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 6, stk. 4. 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.
Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon:  +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk 
Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2017

mailto:kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

