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Orientering

HF Tornhøj indbyder hermed til afgivelse af tilbud på entreprisen: Kloak og vand i HF Tornhøj.
HF Tornhøj er en haveforening på 189 haver beliggende på Klausdalsbrovej i Gladsaxe Kommune.
Haveforeningen skal kloakeres og have indlagt vand. Opgaven omfatter anlæg af
spildevandskloak og vandforsyning i foreningen. Begge føres fra tilslutningspunkterne til
skelbrønde i hver have. Opgaven omfatter herudover tilslutning af fællesbygninger og anlæg af
belægninger.
Arbejdet skal udføres i perioden oktober 2020 til april 2021, se tidsplan nedenfor.
Opgaven forudsættes at der opnås godkendelse af myndighederne.
Bygherre er HF Tornhøj v. formand, Jørgen Risnæs.
Rådgiver er MOE A/S, som har udarbejdet udbudsprojektet og vil udføre tilsyn.
Opgaven udbydes i underhåndsudbud med i alt fire tilbudsgivere. Tilbudsindhentningen er privat
og derfor ikke omfattet af tilbudslovens regler. Bygherren forbeholder sig ret at forkaste alle
tilbud, samt at kapitalisere eventuelle forbehold, som entreprenøren har indføjet i tilbuddet.
I entreprisekontrakten er oplistet dokumenter som udgør aftalegrundlaget (i vægtet rækkefølge).
Punkt 1, Entreprisekontrakten, og 5, det øvrige udbudsmateriale, udleveres til de bydende.
Tilbudslisten er endvidere vedlagt som regneark. Dette er ment som en hjælp til tilbudsgiver og
brugen heraf er på eget ansvar. Tilbudsgiver skal derfor selv sikre at alle beregninger og formler
er korrekte.
Udbuddet følger denne tidsplan:
Tidspunkt
4. maj 2020
4. maj - 15. maj 2020
11. juni 2020, kl. 13:00

19. juni 2020, kl. 13:00
24. juni 2020
Senest 1. juli 2020
Uge 28 2020

Aktivitet
Entreprise sendes i udbud
Mulighed for tilbudsgivere at besigtige
entrepriseområdet
Tidsfrist for spørgsmål til udbudsmaterialet.
Svar på spørgsmål udsendes senest 4 dage før
tilbudsfristen
Åbning af tilbud
Dialogmøder med de to entreprenører med
laveste tilbud
Annoncering af vinder
Kontrahering med entreprenør

Der vil fra d. 4.-15. maj være mulighed for at besigtige entrepriseområdet, hvor porten vil stå
åbent. Færdsel inde i haverne må ikke ske. Besigtigelser uden for denne periode frabedes.
Tilbudsfristen er fredag d. 19. juni 2020 kl. 13.00, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet. Der vil
desværre ikke være mulighed for overværelse af tilbudsåbningen af tilbudsgiverne.
Til denne tidsfrist og adresse afleveres tilbuddene i udprintet form eller per mail til lphi@moe.dk.
Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud stiles til HF Tornhøj, att.: Lærke Brun Philipsen ”TILBUD:
Kloak og vand i HF Tornhøj”.
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Tilbuddet skal minimum indeholde en udfyldt tilbudsliste.
Posterne og mængderne angivet i tilbudslisten (TBL) er udarbejdet på baggrund af
udbudsprojektet. Entreprisen afregnes efter medgåede mængder.
Tilbudsgiver opfordres til i videst mulig omfang at undgå forbehold, da dette kan føre til afvisning
af tilbuddet, og i stedet søge uklarheder i materialet afklaret ved fremsendelse af spørgsmål.
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, kan denne indhente nærmere
oplysninger herom hos MOE, inden spørgefristen, d. 11. juni 2020, kl. 13:00. Henvendelser
rettes til Lærke Brun Philipsen per mail på lphi@moe.dk. Indsendte spørgsmål besvares hurtigst
muligt, men senest 4 dage før tilbudsfristen.
Ændringer iht. revisioner markeres med rødt i det reviderede udbudsmateriale.
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Tildeling

De to tilbudsgivere der afgiver laveste tilbud inviteres til separate dialogmøder onsdag d. 24.
juni 2020 i tidsrummet 13-17, hvor tilbudsgiver, bygherre og rådgiver deltager.
Til dialogmøderne vil de to tilbudsgivere bedes præsentere:
•
Firmaet
•
Eventuelle underentreprenører
•
Den/de ansvarlige for opgavens udførelse (formand/projektleder/etc.)
•
Hvordan opgaven løses, inkl. overordnet tids- og etapeplan
Bygherre vil derefter vedtage, hvem der vinder opgaven, og vinderen annonceres herefter.
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Entreprisetidsplan

Entreprenøren bedes præsentere en overordnet tids- og etapeplan ved dialogmødet, og en
detaljeret tidsplan ved opstartsmødet. Entreprenørens tidsplan skal ud over etapeopdeling
minimum indeholde følgende punkter:
Tidspunkt
Uge 28 2020
Uge 39 37 2020
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
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41
47
17
18
18
18

39 2020
2020
15 2021
16 2021
16 2022
16 2026

Aktivitet
Kontrahering med entreprenør
Projektgennemgangsmøde og
vejsyn
Entreprise igangsættes
Evalueringsmøde
Mangelgennemgang
Aflevering
1 års gennemgang
5 års gennemgang
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