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Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
Ishøj
2635
Danmark
Kontaktperson: Joan Jacobsen, byplanlægger, Plan
Telefon: +45 43577526
E-mail: 36250@ishoj.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ishøj.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://arkitektkonkurrencerdk.dk/index.php?
id=42
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Arkitektkonkurrencerdk ApS
36716789
Hyldegårdsvej 7
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Bølling, direktør, seniorkonkurrencerådgiver
Telefon: +45 24247049
E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.arkitektkonkurrencerdk.dk

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Anden aktivitet: By- og landskabsudvikling, kunst og kultur

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
ARKEN WALK - en kunststi i Ishøj
Sagsnr.: 1734

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
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71200000
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Hermed inviteres til en projektkonkurrence i to faser om udvikling af ARKEN WALK - en kunststi i Ishøj
Kommune mellem Ishøj Station og Arken. Det er en strækning på 2,2 km.
I fase 1 inviteres fire tværfaglige teams til at deltage. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere og
indbyde disse til forhandling og udvikling af deres projekt.
Ishøj er en del af den forstadsbebyggelse, der fandt sted i 1970'erne langs Køge Bugt, og som betød, at nye
byer skød frem på meget kort tid. Ishøj By er derfor i høj grad en velfærdsby planlagt udfra datidens rammer for
det gode liv.
Den planlagte by med opdelte funktioner skaber dog også udfordringer i forhold til det at finde vej, skabe
tryghed og forbinde byens forskellige områder.
Når man skal fra Ishøj Station til ARKEN Museum for Moderne Kunst, passerer man forskellige områder i byen,
fra den tætte urbane stationsforplads til et villakvarter, og ender i Strandparken og det åbne kystlandskab.
Det er den kobling mellem by og kunstmuseum, som Ishøj gerne vil styrke med kunst og arkitektur. Det urbane
og demografiske miljø, som Ishøj rummer, med mangfoldighed og forskellige typer af byliv, er usædvanligt for
kunstneriske initiativer og skaber mulighed for at lave en rute, som er helt unik. Kunststien skal være noget
mere og andet end en række skulpturer, der på traditionel vis placeres på ruten, og facaderne skal ikke blot
påklistres et kunstværk.
Det skal ske ved at skabe en ny fysisk udformning, hvor arkitektur og kunst i forening tager udgangspunkt i
stedet, og skaber en dynamisk dialog imellem kunst, arkitektur og menneske.
Kunst og arkitektur skal stimulere til eftertænksomhed, deltagelse og kreativitet. Der skal være dialog og
interaktion imellem kunstværkerne og de forbipasserende, det vil sige værker, som man må røre ved og flytte
rundt på, gå ind på og igennem. Både byrum og kunstværker skal være af kropsligt appellerende karakter.
Kunststien skal:
• skabe forbindelse og synliggøre stiforbindelsen mellem Ishøj Station og kunstmuseet ARKEN
• skabe oplevelser på stiforbindelsen
• skabe nysgerrighed og lyst til at komme ud af de vante rammer
• skabe inddragelse med byrum og kunstværker, som er deltagende
• skabe eftertænksomhed, der stiller spørgsmål og skaber undren.
Kunstværker og steder fastlægges ikke på forhånd, men opstår i det samarbejde, som kunstnere og arkitekter
har, ud fra det fælles mål om at skabe en forbindelse, der opfylder de fem ovenstående mål. Kunststien skal
være med til at gøre byen til et bedre og mere meningsfuldt sted, gøre borgerne sundere og skabe forbindelser
og oplevelser og skabe nysgerrighed og inddragelse. Projektet udvikles efter en strategi, som teamet selv
designer.
Vederlaget til hvert af de fire indbudte teams er i fase 1 på 175.000 kr., og der er yderligere 100.000 kr. til hver af
de to teams, der går videre.
Forventede anlægsudgifter til det samlede projekt: Første etape er ca. 13.000.000 kr. + rådgiverhonorar og
ekskl. moms.

II.2.13)

Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1)
Betingelser for deltagelse
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III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ordregiver vil ud fra en vurdering af ansøgernes tekniske kapacitet (landskabsarkitektoniske, arkitektoniske,
byplanmæssige, kunstneriske og strategiske kompetencer) og økonomiske kapacitet udvælge deltagerne til
projektkonkurrencen. Hovedvægten vil blive lagt på den tekniske kapacitet og i den forbindelse en vurdering af
ansøgers tværfaglige kompetencer, erfaring fra realiserede projekter og holdning/tilgang til projektet - set i lyset
af opgavens kompleksitet samt teamets tilgang til opgaven formuleret i motivationsbrevet.
Der vil blive foretaget en positiv vægtning ved sammenlignelige referencer.
Der ønskes teams med f.eks. arkitekt og eller landskabsarkitekt, ingeniør og kunstner, med kompetencer
inden for bl.a. nytænkning af byrum, landskabsbearbejdning, kunst i det offentlige rum, borgerinddragelse,
digitalisering, leg/bevægelse, tilgængelighed og sikkerhed.
Det er frit for ansøgere, hvordan de sammensætter deres team, og om de er konsortier eller har en
hovedrådgiver, der kan være arkitekt/landskabsarkitekt eller kunstner/kunstnergruppe.
Deltagerne udvælges på baggrund af de fremsendte oplysninger, således at der sikres den bedst mulige
konkurrence. Udbyder ser gerne ansøgere, der er Wildcard.
Hovedrådgiveren skal fremsende alle punkterne 1-7, som angivet nedenfor, i samme rækkefølge. For
underrådgivere afleveres punkterne 1+3+5.
1. Der skal fremsendes fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerform og organisation, adresse, CVRnummer, e-mail, tlf.nr. og mobiltlf.nr.
Navn på kontaktperson og dennes e-mail og mobiltlf.nr.
2. Motivationsbrev. Ansøger skal for det samlede team vedlægge en skriftlig begrundelse for anmodningen med
en beskrivelse af teamets tilgang til projektet.
3. Der ønskes fremsendt oplysninger om antal ansatte for de seneste to år, gerne fordelt på relevante
faggrupper. Hvis ansøgerfirmaet er yngre, vedlægges for det tidsrum, der er muligt.
4. Der ønskes fremsendt oplysninger om årlig omsætning, egenkapital samt balance for de seneste to
regnskabsår. Hvis ansøgerfirmaet er yngre, vedlægges for det tidsrum, der er muligt.
5. CV’er. For det samlede team. Der skal afleveres CV’er for de medarbejdere, der får hovedansvaret for
konkurrenceafleveringen, og for de som skal deltage i forhandlingen i fase 2.
6. Der ønskes fremsendt referencer, der dækker hele teamet - gerne fra beslægtede projekter eller andet, der
viser ansøgers kunstneriske, arkitektoniske, landskabsarkitektoniske, byplanmæssige formåen mht. landskabsog byrumsforståelse, kunstneriske tilgang, installationer i landskaber, transformation, eller andet der viser
kompetencer, der kan leve op til visionen for projektet.
Referencerne kan være af realiserede og eller ikke-realiserede projekter. Antallet af referencer er frit og skal
være fra de seneste 10 år. På referencerne anføres ansøgers rolle i projektet, opførelsesår, bygherre og
anlægssum. Tekst på referencer skal være på dansk eller engelsk.
7. Der skal afleveres en underskrevet tro- og love-erklæring, der oplyser, at ansøgeren ikke er omfattet af
udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 136 (de obligatoriske) og 137 (de frivillige).
III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.1)

Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere/kunstnergrupper m.fl.

Del IV: Procedure
IV.1)
Beskrivelse
IV.1.2)

Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
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IV.1.7)

Navne på allerede udvalgte deltagere:

IV.1.9)

Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive bedømt på deres samlede evne til at opfylde visionen og de ønsker og krav, der er
beskrevet under opgaven.
Forslagene vil i uprioriteret rækkefølge blive bedømt på deres samlede evnet til at:
• skabe et unikt helhedsgreb
• skabe forankring i de stedbundne kvaliteter i Ishøj
• skabe en robust strategi for lokal dialog og kunstnerisk proces
• håndtere teknisk funktionalitet og driftsforhold
• være økonomisk realiserbare
• være fleksible overfor udbygningsmuligheder.

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.2)

Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage

IV.2.4)

Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.3)

Præmieuddeling og bedømmelseskomité

IV.3.1)

Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

IV.3.2)

Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle konkurrencehold, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med
konkurrenceprogrammet, modtager et vederlag på 175.000 kr. ekskl. moms umiddelbart efter offentliggørelsen.
Deltagere, der går videre til forhandlingsfasen og afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse
med krav i forhandlingen, vil modtage et yderligere vederlag på 100.000 kr. ekskl. moms umiddelbart efter
offentliggørelsen.

IV.3.3)

Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af
konkurrencen: ja

IV.3.4)

Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja

IV.3.5)

Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Borgmester, Ishøj Kommune
Repræsentant fra Ishøj Kommune
Repræsentant fra Ishøj Kommune
Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania
Christian Gether, direktør Arken
Fagdommer udpeget af Arkitektkonkurrencerdk
Fagdommer udpeget af Arkitektkonkurrencerdk

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)
Yderligere oplysninger:
1) Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til Anne-Mette Bølling:
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amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
2) Frist for spørgsmål er 10 dage inden ansøgningsfrist.
3) Der udsendes ikke yderligere materiale i forbindelse med prækvalifikationen.
4) Hvis sagen standses, inden der er skrevet kontrakt med vinderen, eller hvis opgaven ikke gives til vinderen
inden to år efter offentliggørelsen, udbetales en kompensation på 175.000 kr. ekskl. moms til vinderen. Hvis
opgaven senere alligevel gives til vinderen, skal kompensationsbeløbet betragtes som en acontoudbetaling af
rådgiverhonoraret.
5) Projektkonkurrencen + forhandling forventes afholdt fra september 2017 til maj 2018.
6) Der afholdes kickoff/besigtigelses- og spørgemøde for de fire inviterede teams den 5. oktober 2017.
7) Luftfoto af konkurrenceområdet, se www.arkitektkonkurrencerdk.dk.
8) Anmodning om prækvalifikation skal indsendes/leveres i A4-format i fire papireksemplarer samt på fire stk.
USB-stik med LOW version på maks. 10MB til:
Arkitektkonkurrencerdk ApS, Hyldegårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, Att.: Anne-Mette Bølling,
konkurrencerådgiver. Mobil: +45 24247049. På anmodningen skrives: ARKEN WALK - kunststi i Ishøj.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse:www.kfst.dk

VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne
m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse
af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte
ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de
relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet
til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af
en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet
de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud,
skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt
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klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1.
VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2017

