Til de bydende

Dato:
17/03/2020
Sagsnummer:
9313

Projekt: Herning Kommune; Byggemodning af Mørupvej
Entreprise: Etape 2
Udbudsannonce, Orientering samt Bestemmelser om Udbud
og Tilbud (BUT).

Orientering
Entreprisen er benævnt ”Byggemodning af Mørupvej, Etape 2”
Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt erhvervsområde ”Mørupvej” i udkanten af det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.
Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej,
hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste del af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.
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Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen
først kan begyndes i august 2020.
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5295-0010055121

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
•

Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.

•

Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.

•

Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.

•

Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.

•

Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.

•

3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.

•

Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherren lader ved andre entreprenører udføre vejbelysningsanlæg.
Samtidig med nærværende entreprise udfører ledningsejere diverse flytninger
og ændringer af deres anlæg.
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Direkte telefon:
+45

E-mail:
buildings.dk@afry.com

Bygherrer er:

Dato:
16/12/2019

Herning Kommune
Vej, trafik og byggemodning
Enghavevej 10
7400 Herning
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Projektet er udarbejdet og tilsynet varetages af:
AFRY
Viborgvej 1
7400 Herning.

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)
Almen
Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.
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BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.
Aarhus
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DK-8230 Åbyhøj

Udbud

Udbudsmaterialet kan fra den 17. marts 2020 hentes på www.udbud.dk.
Arbejdet udbydes i én samlet entreprise ”Byggemodning af Mørupvej, Etape 2”
Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven til fast pris og tid.

Herlev
Lyskær 3 EF
DK-2730 Herlev

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise.
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Udbudsmaterialet omfatter:
•

Nærværende BUT.

•

Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 6, stk. 3, fra og med
pkt. C.

•

Tilbudsliste.

Inden kontrakten kan indgås skal tilbudsgiveren foreligge serviceattest samt en
erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det
offentlige.

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Spørgsmål til udbudsmaterialet kan stilles til:
AFRY, Mathias Mogensen Brosbøl på mailadressen mathias.brosbol@afry.com
senest torsdag d. 26 marts 2020 kl. 15.00.
Eventuelle rettelsesblade til udbuddet vedr. nærværende entreprise vil blive
uploadet på www.udbud.dk senest tirsdag d. 31. marts 2020.
Bydende er selv ansvarlige for at abonnere på ændringer i udbudsmaterialet og
downloade eventuelle rettelsesblade på www.udbud.dk frem til og med onsdag
d. 1. april 2020.
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Tilbud

Dato:
16/12/2019

Alternative tilbud modtages ikke.
Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud,
der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet,
og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold
overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.
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9313

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive
kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.
Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder
i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.
Benyttelse af tilbudsliste i elektronisk form (excel-format) sker på eget ansvar.
Ved afgivelse af tilbud skal TBL i pdf-format anvendes.

Aflevering og åbning af tilbuddet
Tilbud, bestående af udfyldt tilbudsliste, mærkes ”Tilbud, Byggemodning af Mørupvej etape 2” og afleveres hos
AFRY, Møderum 8 Niels Bohr, Viborgvej 1, 7400 Herning senest fredag
den 3. april 2020 kl. 10.00 på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes og oplæses i
overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig.
Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.
Tilbud skal afleveres med udfyldt tilbudsliste i sin helhed.
Såfremt tilbudsgiver afleverer tilbuddet i elektronisk form, skal tilbuddet fremsendes i pdf-format vedhæftet på e-mail, og så det er modtaget på mailadressen
mathias.brosbol@afry.com senest fredag den 3. april 2020 kl. 08.00.
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Med venlig hilsen
AFRY

Mathias Mogensen Brosbøl
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