Åboulevarden 21
Postbox 510
DK-8100 Aarhus C
T: [+45] 8731 4400

Tilbudsgiver

Baunegårdsvej 73A
DK-2900 Hellerup
T: [+45] 3975 7000

Att.
info@bascon.dk
www.bascon.dk

Hellerup, den 19. februar 2016

Ny svømmehal i Dragør Kommune
Udbudsbrev, totalentreprise
Under henvisning til udbudsbekendtgørelse xxxxxxxxxxxxxxxx fremsendes, på
vegne af Dragør Kommune, udbudsmaterialet vedrørende ovennævnte sag.

Udbuddet
Udbuddet omfatter totalentreprise i forbindelse med projektering og opførelse af en
ny svømmehal i Dragør Kommune.
Udbuddet gennemføres efter de bestemmelser, der er gældende i henhold til EUdirektiv 2014/24/EU af 26. februar 2014, udbudsdirektivet efter reglerne om udbud
med forhandling.
Det kan til jeres orientering oplyses, at bygherre har bedt følgende 5 tilbudsgivere
om at afgive tilbud på opgaven:










Team 1 Totalentreprenør
Underrådgivere
Team 2 Totalentreprenør
Underrådgivere
Team 3 Totalentreprenør
Underrådgivere
Team 4 Totalentreprenør
Underrådgivere
Team 5 Totalentreprenør
Underrådgivere
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Udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet omfatter:



01 Nærværende udbudsbrev, dateret d. xx. juni 2016
02 Dokumenter og tegninger iht. dokumentfortegnelse, dateret d. xx. april 2016

Tilbuddet skal ud over ovenstående materiale baseres på eventuelle efterfølgende
udsendte rettelser og tilføjelser.
Udbudsgrundlaget er tilgængeligt på Byggeweb (www.byggeweb.dk, udbudsnummer TN xxxxxx) fra d. xx. april 2016, kl. 16.00.
Tilbudsgivernes kontaktperson er tildelt adgang til udbudsdokumenterne via Byggeweb. Tilbudsgiver opfordres til at sikre sig, at udbudsmaterialet, som hentes fra
Byggeweb, er fuldstændigt.
Al kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgivere skal ske via dette elektroniske udbudssystem, herunder spørgsmål, svar og evt. rettelser. Tilbudsgiver opfordres til at læse alt materialet grundigt igennem, inden endeligt tilbud afleveres.

Forespørgsler
Alle spørgsmål skal stilles skriftligt og bør starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører.
Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal uploades på
www.byggeweb.dk
Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængelige i anonymiseret
form på www.byggeweb.dk, efterhånden som spørgsmålene indløber.
Rettelser i udbudsmaterialet vil ske i form af reviderede dokumenter, som vil blive
uploadet på www.byggeweb.dk. Reviderede dokumenter vil senest blive uploadet
d. xx. november 2016.
Alle spørgsmål, der er modtaget senest d. xx.xxxx 2016, kl. 12.00, vil blive besvaret senest d. xx.xxxx 2016. Spørgsmål modtaget efter d. xx.xxxx 2016, kl. 12.00
vil blive besvaret, såfremt det er muligt fra ordregivers side at besvare disse senest
d. xx.xxxx 2016.

Orienteringsmøde
Der afholdes orienteringsmøde:
Tirsdag den xx.xxxx 2016, kl.13.00
Orienteringsmødet afholdes på Dragør Rådhus
I forbindelse med orienteringsmødet vil der være mulighed for at besigtige eksisterende bygningskompleks (Hollænderhallen) og byggefelt.
Tilmelding til orienteringsmødet med angivelse af antal deltagere skal elektronisk
sendes til:
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Bascon A/S
Att.: Bjørn Westen Rasmussen
E-mail: bra@bascon.dk
Tilmelding til orienteringsmødet skal være modtaget senest d. xx. oktober 2016.

Aflevering af tilbud
Licitationen afholdes
den xx.xxxx 2016, kl. 14.00
på bygherrens adresse:
Dragør Kommune
Rådhuset
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tilbud og tilbudsprojekt bedes afleveret i original og 5 kopier. I dokumentet konkurrencebetingelser er bygherrens øvrige krav til tilbud og tilbudsprojekt angivet.

Præsentation og første forhandling
Efter aflevering af tilbud ønsker bygherren en præsentation af forslag til opgavens
løsning og forhandling i henhold til konkurrencebetingelserne.
Alene tilbudsgivere, der har afgivet konditionsmæssigt tilbud, vil have mulighed for
at deltage.
I inviteres til præsentation og første forhandling. Præsentation og forhandling finder
sted den xx. xxxx 2016, kl. xx-xx til xx-xx hos:
Dragør Kommune
Rådhuset
Kirkevej 7
2791 Dragør
I bedes melde tilbage med accept og oplyse om, hvor mange deltagere I kommer
med til præsentationen.

Med venlig hilsen
Bascon A/S

Bjørn Westen Rasmussen
Projektleder, ingeniør
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