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1 Orientering om entreprisen 

1.1 Indledende beskrivelse 
Forsyningen, Frederikshavn Forsyning A/S, herefter benævnt Bygherre, ønsker, i 

henhold til tilbudsloven § 6, stk. 2, at udbyde nærværende opgave i begrænset 

licitation med forudgående prækvalifikation. 

Karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som 

skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentation herfor, 

fremgår af afsnit 1.12.1 og 1.12.2. 

Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud", 

nærmere fremgår af afsnit 1.13. 

AB92 vil være gældende for nærværende entreprise. 

Bygherre vil maksimalt opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud. 

1.2 Projektbeskrivelse – opgavens omfang 
Den nuværende udløbsledning fra Skagen renseanlæg er i dag, via en havled-

ning, ført til udløb i Kattegat. På grund af en større udvidelse af Skagen havn 

kan denne ledning ikke anvendes fremover. Bygherren har derfor besluttet at 

der skal etableres en ny udløbsledning til Skagerrak. 

Nærværende opgave indeholder følgende hovedarbejder: 

• Etablering af ca. 1000 lbm Ø630 PE udløbsledning på land, fra Skagen 

renseanlæg – Skagerrak 

• Etablering af ca. 1500 lbm havledning på søterritoriet, herunder etable-

ring af diffusorbygværk i beton på ca. 15 m vanddybde 

• Div. omkoblingsarbejder på Skagen renseanlæg 

1.3 Processen for den udbudte opgave 
Hydrografiske, geofysiske samt geotekniske undersøgelser på land og vand m.v. 

pågår. 

Resultatet af ovenstående undersøgelser vil alle være afsluttet og indarbejdet i 

det endelige udbudsmateriale efter nærværende prækvalifikation. 

Alle prækvalificerede virksomheder vil blive inviteret til et informations-

møde/spørgemøde inden fremsendelse af det endelige udbudsmateriale til de 

prækvalificerede. Formålet med dette møde er at inddrage erfaringer til det en-

delige udbudsmateriale på bedst mulig vis. 
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1.4 Prækvalifikationsmaterialet  
Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter: 

• Nærværende udbudsvilkår på dansk 

• Present tender terms in English  

• Tegning 106073-T01, Overview 

• Bilag 1 – Tro- og loveerklæring 

• Bilag 2 – Evt. sociale klausuler 

Det bemærkes, at i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og en-

gelske version af udbudsvilkår er den danske version gældende. 

1.5 Vejledende udbudstidsplan 
Nedenfor fremgår vejledende udbudstidsplan: 
 
Offentliggørelse af prækvalifikationsannonce: Den 19 juni 2019 
 
Frist for indsendelse af spørgsmål: Den 14. august 2019 inden kl. 10.00 
 
Udsendelse af samlet besvarelse på spørgsmål: Den 16. august 2019 
 
Modtagelse af ansøgningsmateriale for opnåelse af prækvalifikation, senest: 22. 
august 2019 kl. 10.00 
 
Meddelelse om ansøger har opnået prækvalifikation: Den 6. september 
 
Spørgemøder forventes afholdt i perioden: 11.- 20. september 2019 
 
Udsendelse af udbudsmateriale: 28. november 2019 
 
Afgivelse af tilbud: 10. januar 2020 
 
Forventet indgåelse af kontrakt: 31. januar 2020 
 

1.6 Hovedtidsplan for opgaven 
Opgaven skal forventes løst iht. nedenstående hovedtidsplan: 

Arbejder på søterritoriet:  1/3 – 1/7, 2020 

Arbejder på land: 1/3 – 1/5, 2020 og 1/9 – 1/12, 2020  

De anførte tidsperioder er under forudsætning for myndighedernes godkendelse. 
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1.7 Spørgsmål til prækvalifikationen 
Eventuelle uoverensstemmelser i prækvalifikationsmaterialet og/eller spørgsmål 

bedes snarest meddeles Bygherre via nedenstående mail. 

Karina Buus, COWI, på: kabu@cowi.dk 

Eventuelle spørgsmål skal stilles skriftligt senest d. 14. august 2019 kl. 10.00. 

Svar uploades på udbud.dk, senest den 16. august 2019 

1.8 Ansøgningsfrist 
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres til nedenstående e-mail: 
 
Karina Buus, COWI: Kabu@cowi.dk 
 
Ansøgning skal være modtaget inden: 22. august kl. 10.00 

 

Ansøgninger, der modtages efter denne frist, vil ikke blive taget i betragtning. 

1.9 Åbning af ansøgninger 
Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af ansøgninger. 

1.10 Underretning 
Alle ansøgere vil samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse 
der er truffet med hensyn til prækvalifikationen. 
 

Såfremt en prækvalificeret virksomhed – i rimelig tid efter modtagelse af opfor-

dringen til at afgive tilbud – alligevel ikke ønsker at afgive tilbud, forbeholder 

Bygherre sig ret til at invitere den næste konditionsmæssige ansøger på listen til 

at afgive tilbud sammen med de øvrige prækvalificerede virksomheder, såfremt 

dette findes nødvendigt under hensyn til konkurrencen.  

1.11 Krav til ansøgning til prækvalifikation 
Følgende skal leveres med ansøgningen: 
 

• Sprog: Al kommunikation skal foregå på dansk eller engelsk 

• Ansøgers firmanavn, adresse, e-mailadresse og telefon 

• Revisorpåtegnede årsregnskaber for ansøgers seneste to afsluttede 

regnskabsperioder, hvor følgende nøgletal skal fremgå for hvert regn-

skabsår:  

- Nettoomsætning 
- Egenkapital 

• Referenceliste 
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• Udfyldt bilag 1– Tro- og loveerklæring 

• En gældende ansvarsforsikring med dækningssummer svarende til mini-

mum 10.000.000 for ting- og personskade. Dokumentation herfor ved-

lægges ansøgningen. 

 

Hvis en ansøgning ikke vurderes at være konditionsmæssig, vil ansøgningen 

ikke blive bedømt yderligere. 

1.12 Udvælgelse 
Blandt de ansøgere, som betragtes som konditionsmæssige, udvælges på et ob-

jektivt og sagligt grundlag maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive til-

bud.  

Såfremt der modtages mindre end 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, 

vil Bygherre udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så 

længe Bygherre vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstræk-

kelig konkurrencesituation. 

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive 

foretaget en videregående udvælgelse. Bygherre foretager denne udvælgelse ud 

fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave 

vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk samt teknisk 

formåen, hvor referencelisten vil have særlig betydning. Her vil der særligt blive 

set på de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave. 

1.12.1 Økonomisk formåen 
1.)  
Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Nettoomsætning for de se-
neste 2 afsluttede regnskabsår. 
 

Det er et mindstekrav, at omsætningen i hvert af de to afsluttede regnskabsår 

er på minimum 20 mio. kr. 

2.)  

Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Egenkapital for de seneste 2 

afsluttede regnskabsår. 

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de to afsluttende regnskabsår 

er positiv. 

1.12.2 Teknisk formåen 
1.) 

Ansøger bedes oplyse en referenceliste. 
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Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af 

mindst 3 og højest 5 sammenlignelige referencer for hhv. ledningsarbejder på 

vand og ledningsarbejder på land inden for de seneste 5 år, med beskrivelse af 

leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse 

af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.  

Det er et mindstekrav, at hver enkelt reference opfylder mindst én af nedenfor 

oplistede krav til en sammenlignelig leverance: 

• Ledningsarbejder på vand, hvor udførelsen er udført ved nedgrav-

ning/nedspuling i havbunden. Ledningsdimension ≥ Ø300. 

• Ledningsarbejder på land, hvor ledningen udføres som sammensvejste 

PE-ledninger. Ledningsdimension ≥ Ø300 

Bygherren forbeholder sig ret til at kontakte de i referencerne anførte kontakt-

personer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. 

1.13 Tildelingskriterie 
Tildelingskriteriet i relation til vurdering af indkomne tilbud, efter prækvalifikati-

onen, er "det økonomisk mest fordelagtige bud" under hensyntagen til følgende 

kriterier: 

Pris 40-50% 

Arbejdsbeskrivelse 40-50% 

CV'er for de/den ansvarlige for pro-

jektets gennemførelse 

10% 

 

 

 


