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1. Projektorientering 

Projektet omhandler renovering af Nyhavns vestkaj i Aabenraa Havn på ca. 

500 m. Kajen er oprindeligt fra 1922 og levetiden på en række nøgleele-

menter er opbrugt. En større renovering er derfor nødvendig. 

Kajen tjener primært til ind- og udskibning af bulkvarer som sten, grus og 

cement. Kajen vil være delvist i drift under renoveringen, hvorfor nøje koor-

dination af anlægsarbejderne og skibsanløbene er en nødvendighed. 

Udbuddet vedrører i hovedtræk: 

 Etablering af ca. 500 m ny spunsvæg. 

 Nedbrydning af dele af eksisterende bolværk. 

 Udgravning til forankring 

 Forankring af spunsvæggen over vand. 

 Forstærkning af eksisterende aflastningsplade. 

 Ny aflastningsplade på dele af strækningen. 

 Etablering af nyt afvandingssystem. 

 Flytning af, samt etablering af nye fundamenter for kajudstyr 

 Etablering af ny affendring og fortøjning. 

 Etablering af ny belægning. 

De følgende fagdiscipliner forventes inddraget: 

 Stålarbejder, 

 Betonarbejder, 

 Rammearbejder, 

 Jordarbejder, 

 Afvandingsarbejder, 

 Belægningsarbejder 

 

Det forventes, at kontrakten har en værdi på 15-30 mio. kr. ekskl. moms. 

 

Udbudsmaterialets hovedsprog er dansk. 

2. Krav for prækvalifikation og udvælgelse 

Der vil blive prækvalificeret 4-6 entreprenører efter vurdering af ansøgnin-

gerne. 

2.1. Vurderingsforløb 

Udvælgelsen af de entreprenører der vil blive inviteret til at afgive tilbud for-

løber således: 

1. Udelukkelsesundersøgelse. Det undersøges hvorvidt ansøgningerne 

har vedlagt ansøgningen den dokumentation der er angivet under 

punkt 2.2. Bemærk at bygherren ikke er forpligtet til at antage an-

søgninger der ikke er vedlagt dokumentationen. 

2. Egnethedsvurdering. Det vurderes hvorvidt de ansøgere der opfylder 

formalia er egnede til at løse opgaven og dermed opfylder de krav til 
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teknisk, organisatorisk og økonomisk kapacitet, samt retslig form der 

er angivet under punkt 2.2. 

3. Udvælgelse. Blandt de egnede ansøgere udvælges de, der inviteres 

til at give tilbud. Ved vurdering vil der bl.a. men ikke udelukkende 

blive lagt vægt på erfaringer med opgaver af tilsvarende størrelse og 

kompleksitet, samt erfaring med renovering af anlæg der er i drift. 

2.2. Formelle krav til ansøgningen 

Ansøgningen vedlægges følgende dokumentation.  

1. Firmanavn, kontaktperson, adresse, CVR nr., tlf. nr. og e-mail, samt en kortfat-
tet firmabeskrivelse. 

2. Ejerforhold og antal ansatte de seneste 3 år. Konsortier skal afgive erklæring 
om solidarisk hæftelse samt oplysninger om hvem der er den fælles befuld-
mægtigede. 

3. Angivelse af evt. underentreprenører og disses opgaver. 

4. Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver inden for de 
seneste 5 år. Referencerne skal indeholde oplysninger om beløb, tidspunkt, 
opgavens omfang og ansøgers egen rolle i projektet. Mindst ét af projekterne 
skal have en minimumsværdi på 10 mio. kr. for ansøgerens egen andel af pro-
jektet. 

5. Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves for de seneste 3 
år. Nøgletal for omsætning, soliditetsgrad, resultat før skat og egenkapital skal 
fremgå. Ansøger skal som minimum i de seneste tre regnskabsår have haft en 
årlig omsætning på mindst 3 gange entreprisens størrelse. 

6. Erklæring på tro og love eller tilsvarende dokumentation for, at ansøgerens 
ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige ikke overstiger 100.000 kr. (benyt 
evt. bilag 1). 

7. Erklæring på tro og love eller tilsvarende dokumentation for, at ansøgeren 

ikke befinder sig i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 samt stk. 2 litra a), 

b), c), e) og f) nævnte situationer (benyt evt. bilag 2). 

 

3. Procedure og udbudsgrundlag 

3.1. Entrepriseform 

De prækvalificerede entreprenører inviteres til at afgive tilbud i hovedentre-

prise, baseret på en tilbudsliste med specifikke mængder. 

Der udbetales ikke honorar for udarbejdelsen af tilbud. 

Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. 
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3.2. Betalingsvilkår 

I henhold til AB92. 

3.3. Tildelingskriterier for udbuddet 

Opgaven vil blive tildelt det for bygherren økonomisk mest fordelagtige til-

bud, hvilket forventes vurderet på grundlag af nedenstående kriterier: 

Pris – 60 % 

Organisation – 20 % 

Tidsplan – 20 % 

Organisationen vurderes ud fra i hvor høj grad den tilbudte organisation og 

bemanding har erfaring med opgaver af tilsvarende kompleksitet.  

Tidsplanen vurderes ud fra i hvor høj grad den samlede tidsplan er attraktiv 

og sammenhængende, samt i hvor lang tid anløb, til de dele af kajstræknin-

gen hvor der er faste installationer, er forhindret. 

3.4. Tidsplan 

Udbuddet udsendes ultimo januar 2016. Hovedentreprisen påregnes indgået 

primo marts 2016, med forventet aflevering af arbejderne ultimo 2016. 

4. Ansøgning 

Ansøgning om prækvalifikation fremsendes pr. mail til A1 Consult, Att. Jona-

tan Hjul på mail jh@a1consult.dk, senest d. 12. januar 2016. kl. 12:00. For 

sent indkommet materiale behandles ikke. 

  

mailto:jh@a1consult.dk
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Bilag 1 

Tro og love erklæring I 

 

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det of-

fentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 på tilbudstidspunktet ikke overstiger 

100.000 DKK. 

 

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstids-

punktet udgør:  DKK __________ 

 

_____________      _____________ 

Sted          Dato 

 

 

_____________________________ 

Stempel og underskrift 
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Bilag 2 

Tro og love erklæring II 

Vedr. udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsdirektivet 

Undertegnede ansøger/tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love ikke at være omfattet af ude-

lukkelsesgrundene i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2. 

Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 1 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der 

er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af 

følgende grunde: 

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 

98/773/RIA(20) 

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997(21) og artikel 

3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA(22) 

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser(23) 

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 

om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af 

penge(24) 

Udbudsdirektivet 2004/18/EC, artikel 45, stk. 2, litra a-c & e-f 

Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: 

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har ind-

stillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende 

procedure, der er fastsat i national lovgivning 

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, 

skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i na-

tional lovgivning 

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der 

rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed 

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsord-

ninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordre-

givende myndighedsland 

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til 

retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndig-

heds land 

 

_______________________________________________________________ 

På vegne af virksomheden (Navn, adresse, CVR): 

 

Den___________ 

 

_______________________________________________________________ 

Firmastempel og underskrift 


