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Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Svendborg Kommune
Ramsherred 5, 1. sal
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Anna Als, arkitekt, projektleder
Telefon: +45 30175761
E-mail: anna.als@svendborg.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://fremtidenshavn.dk/udviklingsprojekter/
den-bl%C3%A5-kant/den-bl%C3%A5-kant-projektkonkurrence
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Arkitektkonkurrencerdk
36716789
Hyldegårdsvej 7
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Bølling, dir. 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: Byudvikling, klimasikring

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

Betegnelse:
Den Blå Kant - projektkonkurrence - byrum og klimatilpasning, Svendborg Havn

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71400000
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II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Hermed inviteres til en ambitiøs projektkonkurrence om udvikling af byrummene langs Svendborg Havn med
fokus på byudvikling og klimasikring i tæt samspil. Visionen for Den Blå Kant er, at havnen i fremtiden skal
invitere og inspirere byens borgere og besøgende til fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i
det offentlige rum. Konkurrencen er tilrettelagt som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med
forhandling.
I fase 1, der er projektkonkurrencen, inviteres fire tværfaglige teams til at deltage og anonymt aflevere deres
konkurrenceforslag. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse
til efterfølgende forhandling. Fase 2, forhandlingen, vil foregå individuelt med de to teams, og der vil være
forhandlingsmøder og mellemafleveringer af de justerede konkurrenceforslag. Efter afleveringen af det endelige
konkurrenceforslag udpeges en endelig vinder af projektkonkurrencen.

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
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ordregiver vil ud fra en vurdering af ansøgernes tekniske kapacitet (arkitektoniske, landskabsarkitektoniske,
byplanmæssige samt ingeniørmæssige kompetencer) og økonomisk kapacitet udvælge deltagerne i
projektkonkurrencen. Hovedvægten vil blive lagt på den tekniske kapacitet og i den forbindelse en vurdering af
ansøgers tværfaglige kompetencer, erfaring og holdning/tilgang til projektet set i lyset af opgavens kompleksitet.
Der vil blive foretaget en positiv vægtning ved sammenlignelige referencer jf. pkt.6.
Der ønskes teams med arkitekt-, byrums-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompetencer inden for bl.a.
nytænkning af byrum og infrastruktur i samspil med klimasikring, transformation, dialogbaserede
udviklingsforløb og strategisk planlægning.
Deltagerne udvælges på baggrund af de fremsendte oplysninger således, at der sikres den bedst mulige
konkurrence.
Hovedrådgiveren, der skal være et arkitekt- eller landskabsarkitektfirma, 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 kort skriftlig begrundelse for anmodningen
med en beskrivelse af teamets holdning til projektet og teamets tilgang til at arbejde med byudvikling,
klimasikring, havne og brugerinddragelse.
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 ca. 5-7 medarbejdere, der får hovedansvaret for
konkurrenceafleveringen, og 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 arkitektoniske, landskabsarkitektoniske, byplanmæssige og ingeniørmæssige formåen iht.
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landskabs- og byrumsforståelse, klimasikring, tilpasning af nybyggeri/ transformation i historiske omgivelser,
gerne havne, eller andet der viser kompetencer, der kan leve op til visionen for projektet.
Referencerne kan være af realiserede projekter eller af projekter under projektering/opførelse. Antallet af
referencer på maks. 15 stk. skal være fra de seneste 6 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: Arkitekt, landskabsarkitekt, byplanlæggere, ingeniør

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

Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4

IV.1.7)

Navne på allerede udvalgte deltagere:

IV.1.9)

Kriterier for vurdering af projekter:
Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive bedømt på deres evne til at opfylde visionen og de ønsker og krav, der er stillet i
konkurrenceopgaven og vil i uprioriteret rækkefølge blive bedømt på deres samlede evne til:
- at styrke og genfortælle den tætte sammenhæng mellem by og havn/land og vand
- at skabe et sammenhængende og varieret forløb i hele Den Blå Kants udstrækning
- at anvise en overbevisende teknisk model for løsning af de angivne klimaudfordringer
- at anvise en etapeplan, der sikrer hurtig klimasikring og realistisk havne og- byudvikling.
- at skabe en helhedsplan der både sikrer erhvervsmæssig anvendelse og rekreative aktiviteter
- at styrke de stedbudne kvaliteter og byens maritime identitet

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.2)

Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2017
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 28/06/2017

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 DKK 300.000 ekskl. moms. umiddelbart efter
offentliggørelsen. Deltagere, der går videre til forhandlingsfasen og afleverer et konditionsmæssigt forslag i
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overensstemmelse med krav i forhandlingen, vil modtage et yderligere vederlag på DKK 250.000 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:
Repræsentanter fra Svendborg Kommune samt tre fagdommere udpeget af Arkitektkonkurrencerdk.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)
Yderligere oplysninger:
1) Projektkonkurrencen forventes afholdt fra sep. 2017 til feb. 2018, og efter bedømmelsen forventes det,
at der vil foregå forhandling fra feb. 2018 til maj 2018. 2) Der afholdes besigtigelses- og spørgemøde for de
inviterede teams i Svendborg d. 13. september. 3) Baggrundsmateriale om konkurrencen kan hentes på:
http://fremtidenshavn.dk/udviklingsprojekter/den-bl%C3%A5-kant/den-bl%C3%A5-kant-projektkonkurrence 4)
Anmodning om PQ indsendes i A4-format (print på begge sider) i to papireks. samt på tre stk. USB-stik med
LOW version på maks. 10MB til: Arkitektkonkurrencerdk ApS, Hyldegårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, Att.: AnneMette Bølling, konkurrencerådgiver. Mobil 24247049. Kontoret har åbent for modtagelse af ansøgning alle
hverdage mellem kl. 9.00-15.00. Ansøgningsmaterialet skal inkl. emballagen være mærket ” Den Blå Kantkonkurrence”.
Se Bilag 1 på - http://fremtidenshavn.dk/udviklingsprojekter/den-bl%C3%A5-kant/den-bl%C3%A5-kantprojektkonkurrence, for yderligere information.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnernes 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): 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
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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
klagen er indgivet i standstillperioden, 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
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

