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Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

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

Officielt navn: Boligkontoret Fredericia
CVR-nummer: 27006531
Postadresse: Vesterbrogade 4
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Bundgaard
E-mail: karb@cowi.com 
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.boligfa.dk

I.2) Information om fælles indkøb

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/
DirectLink/5c3e291a-9c78-4da6-a3f2-1ac949c0865c
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

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:
Boligkontoret Fredericia - Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler vedr. fagentreprisearbejder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211341

II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:
Udbuddet omfatter 13 rammeaftaler vedrørende istandsættelsesarbejder inden for følgende 7
fagentreprisetyper (malerarbejder, rengøring, gulvslibning, tømrerarbejder, murerarbejder, el-arbejder og
vvs-arbejder) til Ordregivers flyttelejligheder. Ordregiver administrerer og vedligeholder over 5000 lejemål
beliggende i Fredericia og omegn opdelt på i alt 4 områder.

II.1.5) Anslået samlet værdi

mailto:karb@cowi.com
http://www.boligfa.dk
https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5c3e291a-9c78-4da6-a3f2-1ac949c0865c
https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5c3e291a-9c78-4da6-a3f2-1ac949c0865c
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Værdi eksklusive moms: 74 500 000.00 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: 8

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Malerentreprise område 2.
Delkontraktnr.: 1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Malerbehandling af overflader, dvs. vægge, lofter, træværk, inventar og stål samt ansvar for koordinering og
udarbejdelse af arbejdstidsplan for egne og øvrige fagentreprisearbejder nødvendig i forbindelse med udførelse
af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
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Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Malerentreprise område 3.
Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Malerbehandling af overflader, dvs. vægge, lofter, træværk, inventar og stål samt ansvar for koordinering og
udarbejdelse af arbejdstidsplan for egne og øvrige fagentreprisearbejder nødvendig i forbindelse med udførelse
af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 900 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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

II.2.11) Oplysninger om optioner
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Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Malerentreprise område 5.
Delkontraktnr.: 3

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Malerbehandling af overflader, dvs. vægge, lofter, træværk, inventar og stål samt ansvar for koordinering og
udarbejdelse af arbejdstidsplan for egne og øvrige fagentreprisearbejder nødvendig i forbindelse med udførelse
af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Malerentreprise område 7.
Delkontraktnr.: 4

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Malerbehandling af overflader, dvs. vægge, lofter, træværk, inventar og stål samt ansvar for koordinering og
udarbejdelse af arbejdstidsplan for egne og øvrige fagentreprisearbejder nødvendig i forbindelse med udførelse
af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 600 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.



6 / 18

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Rengøringsentreprise Hovedgruppe 2
og 3.
Delkontraktnr.: 5

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Håndværker- og ekstrarengøring i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
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Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Rengøringsentreprise hovedgruppe 5
og 7.
Delkontraktnr.: 6

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Håndværker- og ekstrarengøring i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
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Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Gulvslibningsarbejde hovedgruppe 2
og 3.
Delkontraktnr.: 7

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45430000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Afslibning og behandling af trægulve samt udskiftning af vinylbelægning i forbindelse med udførelse af
istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
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Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Gulvslibningsarbejde hovedgruppe 5
og 7.
Delkontraktnr.: 8

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45430000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Afslibning og behandling af trægulve samt udskiftning af vinylbelægning i forbindelse med udførelse af
istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.
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II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Tømrerarbejde hovedgruppe 2 og 3.
Delkontraktnr.: 9

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Primært tømrerarbejder indenfor følgende kategorier; Udskiftning af døre, garderobeskabe, køkkenbordplader
og trægulve i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
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Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Tømrerarbejde hovedgruppe 5 og 7.
Delkontraktnr.: 10

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Primært tømrerarbejder indenfor følgende kategorier; Udskiftning af døre, garderobeskabe, køkkenbordplader
og trægulve i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
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Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Murerarbejde.
Delkontraktnr.: 11

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262520

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Primært murerarbejder indenfor følgende kategorier; Udskiftning af gulvklinker og vægfliser i badeværelser samt
udskiftning af gummifuger i vådrum i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
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Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - Elarbejde.
Delkontraktnr.: 12

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Primært el-arbejder indenfor følgende kategorier; Udskiftning af stikkontakter og lamper i forbindelse med
udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
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Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Istandsættelse af flyttelejligheder - Rammeaftaler fagentreprisearbejder - VVSarbejde.
Delkontraktnr.: 13

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Fredericia og omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Primært VVS-arbejder indenfor følgende kategorier; Udskiftning af div. armaturer, bad og køkken samt
udskiftning af toilet i forbindelse med udførelse af istandsættelsesarbejder i flyttelejligheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
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II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering
af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har
dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de(n) ansøgte rammeaftale(r), dvs. i forhold til det
relevante fagentrepriseområde.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med de (n)
ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang, og det er særligt kvalificerende for en reference, hvis opgaven er udført
for en almen boligorganisation eller tilsvarende privat boligudlejer.

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:
Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

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:
Ansøger skal oplyse resultat før skat for de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal som minimum have et positivt resultat før skat akkumuleret for de seneste 3 regnskabsår eller
alene for det seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøger skal belyse teknisk og faglig formåen i form af referencer fra udførelse af lignende arbejder/
opgaver pr. entreprisetype der anmodes om prækvalifaktion i forhold til. Det vil sige følgende entreprisetyper:
Malerentreprise, rengøringsentreprise, gulvslibningsentreprise, tømrerentreprise, murerentreprise, El-entreprise
og VVS-entreprise. For belysning af entreprise anmodes om følgende oplysninger: Beskrivelse (opgavens navn,
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udførte entreprisearbejder, ansøgers rolle], entreprisesum ekskl. moms, årstal for opgavens udførelse samt
kundens/bygherrens navn.
Referencer kan afleveres som særskilte referenceark/referenceliste eller angives i ESPD'et.
Det henstilles, at ansøger vedlægger maksimalt 6 referencer pr. rammeaftale, der anmodes om prækvalifikation
i forhold til samt at vedlagte referencer i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående.
Referencerne må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 5 år gamle regnet fra færdiggørelse af arbejderne.
Referencerne må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der stilles nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen for så vidt angår ansøgning om
prækvalifikation for følgende Rammeaftaler: Rammeaftale 1 – Malerentreprise (område 2), Rammeaftale
2 – Malerentreprise (område 3), Rammeaftale 3 – Malerentreprise (område 5), Rammeaftale 4 –
Malerentreprise (område 7), Rammeaftale 5 – Rengøringsentreprise (hovedgruppe 2 og 3), Rammeaftale 6 –
Rengøringsentreprise (hovedgruppe 5 og 7), Rammeaftale 7 – Gulvslibningsentreprise (hovedgruppe 2 og 3) og
Rammeaftale 8 – Gulvslibningsentreprise (hovedgruppe 5 og 7).
Mindstekravet er, at ansøger skal have udført minimum én relevant reference, dvs. en reference som er
sammenlignelige med de (n) ansøgte rammeaftale(r) i art og omfang. Der skal således oplyses minimum én
relevant referencer pr. ovennævnte fagentreprisetyper, som der ansøges om prækvalifikation i forhold til. Det vil
sige følgende entreprisetyper: Malerentreprise, rengøringsentreprise og gulvslibningsentreprise.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
AB18.
Rammeaftalerne er non-eksklusive.
Rammeaftaleholder er ikke garanteret en minimumsomsætning.

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

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at
indgå forhandlinger

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: 05/05/2020
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Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/05/2020

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: 4 (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: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
Ja. Der må forventes fornyet tilbudsindhentning af ydelserne ved udløb af de udbudte rammeaftaler.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

VI.3) Yderligere oplysninger:
For udbuddet gælder alene de obligatoriske udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens §§ 135 og 136.
Det bemærkes, at den økonomiske angivelse af den samlede værdi af alle 13 rammeaftaler (pkt. II.1.5) og for
hver af de af udbuddet omfattede rammeaftaler i pkt. II.2.6 (for hver rammeaftale) er udtryk for den samlede
værdi inkl. moms gældende for den samlede rammeaftaleperiode (dvs. 24 måneder samt evt. yderligere
forlængelse i 2 gange 1 år).
Hvor nærværende standardformular anvender udtrykket delkontrakter (bl.a. pkt. II.1.6) skal dette forstås som de
13 rammeaftaler, der er omfattet af nærværende udbud.
Når det i pkt. IV.1.3. angives at udbuddet omfatter rammeaftale med en enkel aktør, skal dette forstås således,
at der indgås aftale med en aktør i hver af de 13 rammeaftaler, som er omfattet af nærværende udbud.
Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om
prækvalifikationen. Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via Ajour System.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 
Telefon:  +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning tilansøgerne
om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angiveten kort

mailto:klfu@naevneneshus.dk
www.klfu.dk
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redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnetfor
Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

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

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020
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