
 
 

                                                                                                                   
 
 

 
 
Herlev 
 
Begrænset udbud – prækvalifikation – Totalentreprisekonkurrence - omvendt licitation 
 

1. UDBYDER 
Kræftens Bekæmpelse 
Strandboulevarden 49 
2100 København Ø 
 
I samarbejde med 
 
Realdania 
Jarmers Plads 2 
1551 København V 
 
 

2. OPGAVEN 
Udførelsessted: Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. 

Arbejdet omfatter projektering og udførelse af nybyggeri af i alt ca. 800 m2 til nybygning af en ny 

kræftrådgivning. 

Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation på grundlag af et byggeprogram 

med tilhørende konkurrencebetingelser, udbudsbetingelser og aftalegrundlag. Der indgås en samlet 

totalentreprisekontrakt på 14,5 mio. ekskl. moms, der omfatter projektering (arkitekt-, og ingeniør-

ydelser) samt udførelse. Der vil kunne ske en mindre justering af areal og budget inden kontraktind-

gåelse. 

Projektet er det sidste af 7 nye kræftrådgivninger som Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med 

Realdania, opfører i nærheden af de danske kræftsygehuse. De nye kræftrådgivninger opføres efter 

et koncept omkring åben rådgivning. 

Arkitektvirksomhederne vil blive oplyst efter prækvalifikation af totalentreprenørerne. Der vil fortrins-

vis være tale om ambitiøse, yngre og nyetablerede arkitektfirmaer. Totalentreprenørerne henvender 

sig selv til den af de arkitektvirksomheder de kunne tænke sig at indgå samarbejde med. 

Arkitektvirksomhederne kan kun deltage i én konkurrence. Entreprenøren vælger selv ingeniør.  

Se nærmere oplysninger om projektet på: www.livsrum.dk.  
 

 
3. TIDSPLAN 

Sidste frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikationer den 31. oktober 2016. 

Anmodninger om prækvalifikation vil blive behandlet fra den 1. til den 14. november 2016. 

Udbudsmaterialet vil blive fremsendt til de prækvalificerede senest den 15. november 2016. 



Spørgemøde à 1,5 times varighed for hver af de prækvalificerede teams med mulighed for at stille 

spørgsmål relateret til f.eks. dagligdagen for personaler og brugere. Afholdes den 23. november 

2016. 

Aflevering af konkurrenceprojekt: senest den 6. januar 2017. 

Konkurrencedag (præsentation af projektforslag): 16. januar 2017.  

Kontraktindgåelse: påregnes februar 2017 

Aflevering af byggeri: senest juli 2018 

 
4. MINIMUMSKRAV TIL BRUG FOR UDVÆLGELSE VED PRÆKVALIFIKATION 

Til brug for prækvalifikationen af totalentreprenøren og dennes rådgivere, skal der afgives følgende 
oplysninger: 
 

A. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- mail- og faxnummer på totalentreprenør. 

B. Generelle oplysninger om ejerforhold, økonomi m.v. 

C. Angivelse af valgt ingeniør. 

D. Totalentreprenørens relevante referencer. Referencerne skal vise evne til udførelse af forskelligarte-

de byggerier, og byggerier med stor brugerinvolvering. 

E. Overordnet beskrivelse af planlagt/forventet samarbejdsform med de valgte rådgivere, herunder op-

timal opfyldelse af de unge arkitekters visioner.   

 

5. BETINGELSER I KONTRAKTEN 
Der stilles krav om, at der gennem bank- eller kautionsforsikringsselskab, godkendt af udbyder, stil-

les sikkerhed på 15% af entreprisesummen senest 8 dage efter entrepriseaftalens indgåelse, jf. ABT 

93. 

 

6. TILDELINGSKRITERIER 
Tildelingskriterier vil blive oplyst i udbudsmaterialet. 
 

 
7. ALTERNATIVE TILBUD 

Der kan afgives alternative forslag og tilbud. Disse kommer kun i betragtning såfremt der også afgi-
ves tilbud i.h.t udbudsmaterialet. 
 

 
8. ANMODNING OM PRÆKVALIFIKATION 

Anmodning om prækvalifikation fremsendes til: 
 

  Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S 
  Åboulevarden 70 
  8000 Århus  

Att.: Brian Damgaard Lauritsen 
Tlf. 4194 9407  
 

 Kuverten mærkes: ”Prækvalifikation / Livsrum, Herlev”. 
 
 Prækvalifikationsmateriale kan også fremsendes digitalt til bdl@sj.dk. 
 
 
9. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

Alle prækvalificerede totalentreprenører vil modtage et vederlag på 110.000,- DKK ekskl. moms for 
udarbejdelse af et konditionsmæssigt konkurrenceforslag og tilbud. Heraf er 100.000,- DKK ekskl. 
moms øremærkede til de tilknyttede arkitekter og disses evt. samarbejdspartnere. 
Alle konkurrenceforslag skal præsenteres for bygherrer og dommerkomité, som herefter foretager 
endeligt valg af vinder. Komiteens deltagere vil blive oplyst i udbudsmaterialet. 

 


