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Rettelsesblad 01
Horsens Kommune
Opførelse af ny daginstitution i Bygholm Bakker

Med henvisning til udbudsannonce på www.udbud.dk af d. 22. august 2019 skal
følgende rettelser, tilføjelser, præciseringer og ændringer implementeres i PQ ansøgningen

1 Spørgsmål og svar
Spørgsmål modtaget d. 27 august
Nr.

Spørgsmål

01

Teamsammensætning:
I udbudsbetingelserne efterspørges
der ikke referencer fra landskabsarkitekt.

Svar
Der henvises til rettelse til Prækvalifikationsbetingelsernes afsnit
7.3, krav til Teknisk og faglig formåen, se nedenfor.

Vil der i tilbuddet blive efterspurgt
CV for landskabsarkitekt?
Hvis teamet vælger at tage landskabsarkitekt med, vil dennes referencer så vægte på samme vis som
referencer fra bygningsarkitekt?
Hvis teamet vælger at tage landskabsarkitekt med, hvordan ønsker
bygherre så referencerne fordelt
mellem teamets parter?

2 Præcisering
-

3 Ændring/tilføjelse
3.1

3.1.1

Prækvalifikationsbetingelser

Afsnit 5.1 Formkrav
Link til udbuddet på iBinder blev rettet d. 23. august 2019. Følgende er det korrekte link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yaedfnrwzg

3.1.2

Afsnit 7.3 Teknisk og faglig formåen
I stedet for:
 Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over ansøgers (ansøgerteamets)
væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og
udførelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.
Der ønskes oplysninger om maksimalt 6 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:



Projektnavn
Bygherre
2
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 Beskrivelse af opgaven
 Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
 Anlægssum
 Udførelsesperiode
De 6 referencer tænkes fordelt på følgende måde:
 2 referencer fra totalentreprenøren
 2 referencer fra arkitekten
 1 reference fra ingeniøren samt
 1 reference fra DGNB-byggeri (ikke nødvendigvis en daginstitution og ikke nødvendigvis et certificeret DGNB-byggeri) fra totalentreprenøren, arkitekten eller ingeniøren.
Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 referencer
indgå i vurderingen.
Læses (ændring fremhævet med rød skrift):
 Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over ansøgers (ansøgerteamets)
væsentligste referencer, som dokumenterer erfaring med projektering og
udførelse af tilsvarende/sammenlignelige projekter vedrørende daginstitutioner udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.
Der ønskes oplysninger om maksimalt 7 væsentlige referencer i alt fra ansøgerteamet. Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:
 Projektnavn
 Bygherre
 Beskrivelse af opgaven
 Ansøgers ydelser (rolle og funktion) på projektet
 Anlægssum
 Udførelsesperiode
De 7 referencer tænkes fordelt på følgende måde:
 2 referencer fra totalentreprenøren
 2 referencer fra arkitekten
 1 reference fra landskabsarkitekten
 1 reference fra ingeniøren samt
 1 reference fra DGNB-byggeri (ikke nødvendigvis en daginstitution og ikke nødvendigvis et certificeret DGNB-byggeri) fra totalentreprenøren, arkitekten eller ingeniøren.
Vedlægges der mere end 7 referencer, vil alene de første 7 referencer
indgå i vurderingen.
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