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Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

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

Slots- og Kulturstyrelsen
34072191
H. C. Andersens Boulevard 2
København
1553
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Valerius
E-mail: chava@slks.dk 
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://slks.dk/forside/

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/
udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:
Nordre Sidebygning blev oprindeligt opført sammen med Schacks Palæ i perioden 1750-57. Senere
er bygningen forhøjet med en mezzanin i 1840 og med en bel-etage i forbindelse med sidebygningens
tilknytning til Det Gule Palæ omkring 1854. Bygningen fremstår med vedligeholdsmæssigt efterslæb, og skal
gennemgribende istandsættes. Det er i denne sammenhæng ønsket at etablere bedre tilgængelighed til
kontorerne.

mailto:chava@slks.dk
http://slks.dk/forside/
http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/
http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/
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II.1.5) Anslået samlet værdi

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)
71000000

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Slots- og Kulturstyrelsen agter at indgå aftale med en totalrådgiver om genopretning af Nordre Sidebygning, Det
Gule Palæ. Projektet skal gennemføres i totalrådgivning. Der henvises i øvrigt til udbudsdokumenterne.

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

II.2.6) Anslået værdi

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller
deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Objektive udvælgelseskriterier fremgår af Udbudsbetingelserne, der indgår i udbudsmaterialet.

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

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej

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
Der henvises til Udbudsbetingelserne.

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
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Der henvises til Udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Der henvises til Udbudsbetingelserne.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
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Der henvises til Udbudsbetingelserne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
Kontrakten udføres i overensstemmelse med de for statsligt byggeri gældende regler og rammer.

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

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype
Begrænset 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: 09/10/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/10/2017

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: 2 (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: nej

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling

VI.3) Yderligere oplysninger:
Det samlede udbudsmateriale vil være offentligt tilgængeligt samtidig med offentliggørelsen af nærværende
udbudsbekendtgørelse via http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/ uden brug af login.
Spørgsmålet til udbuddet i såvel prækvalifikationsfasen som tilbudsfasen skal stilles til ordregivers
kontaktperson, jfr. pkt. I.). Gengivelse af spørgsmål og svar herpå vil skriftligt og i anonymiseret form blive
offentliggjort på http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/

http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/
http://slks.dk/slotte-ejendomme-og-haver/udbud/
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Anmodning om prækvalifikation bedes fremsendt på mail til ordregivers kontaktperson, jfr. pkt. I.
Opmærksomheden henledes på, at ansøgningen skal indeholde en udfyldt ESPD, der i pdf.-format bedes
fremsendt med ansøgningen.

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:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra
dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet
prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I
andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

mailto:klfu@erst.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

