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I Ordregiver
I 		 1. Navn og adresse
		 Teatermuseet i Hofteatret
		 Christiansborg Ridebane 10
		 1218 København
		www.teatermuseet.dk
		 T: 33115176
		 E: hofteaterprojektet@teatermuseet.dk

II Udbuddets omfang
II 		 1. Betegnelse
		 Teatermuseet i Hofteatret, opbygning af udstilling, totalentreprise
II 		 2. CPV-kode
		45212310-2
II 		 3. Kontrakttype
		Totalentreprise
II 		 4. Samlet værdi
		 8.950.000 kr. inkl. moms

III Beskrivelse af udbuddet
III 1. Proceduretype
		 Begrænset licitation med forudgående offentliggørelse.
		 Der gennemføres et forhandlingsforløb.
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III 2. Procedurens aktiviteter

Aktiviteter

Dato

Tidspunkt

Beslutning om prækvalifikation

30.11.2018

Kl. 12

Frist for tilmelding til fælles spørgemøde

04.12.2018

Kl. 12

Fælles spørgemøde

07.12.2018

Kl. 13-15

Frist for yderligere spørgsmål

08.02.2019

Kl. 12

Deadline for fremsendelse af tilbud

01.03.2019

Kl. 12

Forhandlingsmøde

18.03. og 19.03.
2019

Tilbudsfrist for endeligt tilbud

12.04.2019

Underretning om tildelingsbeslutningen

16.05.2019

Indgåelse af kontrakt

03.06.2019

Kl. 12

III 3. Oplysninger om forhandling
		Ordregiver forhandler som udgangspunkt med de tre tilbudsgivere, som er blevet
prækvalificeret. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode om supplerende oplysninger
samt forbeholder sig ret til yderligere forhandlingsrunder.
Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud
uden at indgå i forhandlinger. Yderligere information om forhandlingsforløbet er at finde
i udbudsbeskrivelsen.
III 4. Beskrivelse af udbuddet
		Teatermuseet i Hofteatret ønsker at etablere en sammenhængende oplevelse af
bygnings-, kultur- og teaterhistorien i Hofteatret.
Det samlede projekt består af to dele:
			
1. Restaurering af bygningen
(Nærværende licitation omfatter ikke restaurering af bygningen)
			
2. Udvikling og opbygning af udstilling
Det samlede projekt skal styrke Teatermuseet i Hofteatrets virke som moderne museum i
unikke interiører, som kulturelt mødested og som en enestående attraktion på Slotsholmen.
Den udbudte opgave er en totalentreprise af udstillingsopbygningen, som skal etablere en
formidling af det historiske teater- og scenerum og en basisudstilling med 18 ikoniske scenekunstværker.
Udbuddet af totalentreprisen gennemføres som en begrænset licitation med et forhandlingsforløb i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2. Udbuddet gennemføres som en omvendt
licitation, hvor prisen for totalentreprisen således ikke er i konkurrence.
III 5. Tildelingskriterier
		Tildelingskriteriet for tildeling af totalentreprisen er bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende underkriterier, der vægtes som anført:
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Underkriterier

Vægtning

Koncept for løsning inkl. budget

65%

Organisation og proces

35%

III 6. Varighed af kontrakten
		Det samlede projekt strækker sig over 4 år. Programmerings- og projekteringsfaserne for
udstillingsprojektet skal foregå i 2019 og 2020. Derefter er der en pause i udstillingsprojektet, hvor den eneste forventede indsats er koordinering med restaureringsprojektet.
Fra april 2022 begynder etableringsfasen af udstillingsprojektet.

Valg af prækvalificerede deltagere

1. december 2018

Udbudsperiode og forhandling

1. december 2018 til 1. april 2019

Programmeringsfase

1. juni til 1. september 2019

Projekteringsfase

1. september 2019 til 1. marts 2020

Koordinering i restaureringsfasen

1. marts 2020 til 1. april 2022

Etableringsfase

1. april 2022 til 1. december 2022

III 7. Begrænsning af antal deltagere
		Der bliver prækvalificeret 3 deltagere. Hver deltager inviteres herefter til at udarbejde
tilbud på totalentreprisen jf. udbudsmaterialet.
Kriterier for udvælgelse af ansøgere i prækvalifikationen
Ordregiver vil blandt de konditionsmæssige ansøgere udvælge de ansøgere, der har:
• Den fornødne økonomiske formåen
• De bedste referencer  
De to kriterier og deres underkriterier vægtes på følgende måde:

Kriterium

Vægtning

Økonomisk formåen:
Virksomhedens økonomiske bæredygtighed

2/12

Kompetence til projektbudgetstyring

2/12

De bedste referencer:
Driftssikkerhed af tekniske løsninger

1/12

Samarbejde med bygherre om tid, økonomi og løsning

1/12

Forholdet mellem idé og færdigt resultat

1/12

Erfaring med at udvikle og opbygge udstillinger

2/12

Målgruppespecifik formidling

1/12

Erfaring med scenelys og -lyd

2/12
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III 8. Honorar for deltagelse
		Hver deltager, der udarbejder et konditionsmæssigt tilbud modtager et honorar på
100.000 kr. eksl. moms. Det er det endelige tilbud, der er betalingsudløsende. Ved
konditionsmæssigt forstås et tilbud, der opfylder alle krav og som indeholder samtlige
udfyldte bilag.
III 9. Bedømmelsesudvalg
		Bedømmelsesudvalget er projektgruppen samt repræsentanter for styregruppen i
Restaurerings- og udstillingsprojektet i Teatermuseet i Hofteatret.
Projekt- og styregruppe er beskrevet i Udbudsbeskrivelsens afsnit 1.2.

IV Krav til ansøger
For at ansøge om prækvalifikation skal ansøger:

• Oplyse grundlæggende om virksomheden (se IV 1)
• Oplyse grundlæggende om virksomhedens repræsentant/repræsentanter (se IV 2)
• Udfærdige tro- og love-erklæring om ikke at have ubetalt gæld til det offentlige på
mere end 100.000 kr. (se IV 3.1.1)

• Oplyse om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen med nøgletal (se IV 3.1)
• Oplyse om virksomhedens tekniske og faglige formåen med referencer (se IV 3.2)
Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, fx underrådgivere eller underleverandører skal disse afgive de samme oplysninger som ansøger. Eventuelle underrådgivere
og underleverandørers oplysninger skal vedlægges ansøgningen om prækvalifikation.
Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx konsortium eller
joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontraktens
opfyldelse og der skal udpeges 1 ansvarshavende med hvem ordregiver kan indgå
bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal afgive de samme
oplysninger som ansøger. Eventuelle konsortiepartneres oplysninger skal vedlægges
ansøgningen om prækvalifikation.

IV		 1. Grundlæggende oplysninger
		 Navn på virksomhed:
		 Gade/vej og nummer:
		Postnummer:
		By:
		Land:
		Web-adresse:
		e-mail:
		Telefon:
		Kontaktperson/personer:
		 CVR nummer:
		 Antal ansatte:
		 Årstal hvor virksomheden blev grundlagt:
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IV 2. Virksomhedens repræsentant/repræsentanter
		Angiv navn/navne og oplysninger på den eller de personer, der repræsenterer virksomheden i forbindelse med udbudsprocessen:
		Fornavn:
		Efternavn:
		Stilling:
		Gade/vej og nummer:
		Postnummer:
		By:
		Land:
		Web-adresse:
		e-mail:
		Telefon:

IV		 3. Udelukkelsesgrund
		

•

Ansøger må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

IV		 4. Oplysning om virksomhedens formåen
IV 4.1		 Oplysninger om økonomisk og finansiel formåen
		

• Ansøger bedes fremsende reviderede årsregnskaber for de seneste
tre regnskabsår.

IV 4.1.1 Minimumskrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen
		

• Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i to af de tre senest
afsluttede regnskabsår.

IV 4.2		 Oplysninger om teknisk og faglig formåen

• Ansøger bedes oplyse mindst to og max. fem referencer vedrørende opgaver

svarende til den udbudte eller projekter udført fra idé til færdigt projekt, som
ansøger har udført inden for de seneste tre år. For hver reference anføres varighed og tidspunkt for opgavens udførelse, navn på bygherre inklusiv kontaktinformation, en kortfattet beskrivelse af opgaven og ansøgers ydelser, kontraktens værdi samt fotos (max tre stk.).

IV 4.2.1. Minimumskrav til teknisk og faglig formåen

• Det er et krav, at ansøger inden for de seneste tre år, regnet fra ansøgningsfristens udløb, har udført mindst én opgave vedrørende udstillinger svarende til
den udbudte eller lignende projekter udført fra idé til færdigt projekt.

IV 5. Sikkerhed og tavshedspligt
De medarbejdere hos den vindende tilbudsgiver, der skal arbejde med de af kontrakten
omfattede arbejder, skal fremvise en ren straffeattest. Tilsvarende krav gælder eventuelle
underleverandører og konsortiepartnere.
Ligeledes gælder, at de medarbejdere hos den vindende tilbudsgiver, der skal arbejde med
de af kontrakten omfattede arbejder, skal underskrive en tavshedserklæring om ubetinget
diskretions- og tavshedspligt. Erklæringen er også gældende, når arbejdsopgaverne for Teatermuseet i Hofteatret ophører. Tilsvarende krav gælder også for eventuelle underleverandører og konsortiepartnere.
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V Procedure for prækvalifikation
V 		 1. Denne prækvalifikation er offentliggjort på https://intern.hofteatret.dk og udbud.dk
		 Dato: 04.10.2018
		 Tidspunkt: Kl. 14.00
V 		2. Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning skal uploades på
https://intern.hofteatret.dk
		 Dato: 12.11.2018
		 Tidspunkt: Kl. 12.00
V 		 3. Forventet dato for afsendelse af svar på prækvalifikationsansøgningen
		 Dato: 30.11.2018
		 Tidspunkt: Kl. 12.00
V 		 4. Sprog der må benyttes i ansøgning om deltagelse
		Dansk
V 		 5. Download af udbudsmaterialet
		 Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt på https://intern.hofteatret.dk
V 		 6. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: hofteaterprojektet@teatermuseet.dk
		

VI Klageprocedurer
VI 1. Organ med ansvar for klageprocedurer
		
		
		
		
		
		

Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
T: 72 40 56 00
E: klfu@naevneneshus.dk

VI 2. Klageprocedure
Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra
dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.
VI 3. Yderligere oplysninger om klageproceduren
		
		
		
		
		

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T: 4171 5000
W: kfst.dk
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Udbudsannonce – Bilag A

Tro og love-erklæring
Stamdata
Nærværende erklæring afgives på vegne af
følgende virksomhed:
CVR-nummer:

Stempel:

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift
1) bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen
2) bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen
3) giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos
de relevante myndigheder

Navn:

Dato:

Titel:

Underskrift:

Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne
gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.:

Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr.
(udfyldes kun hvis gælden overstiger 100.000 kr.)
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger
100.000 kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.
Der er den
(dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om
en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.
.

Ved gæld til det offentlige forstås:
• skatter
• afgifter
• bidrag til sociale sikringsordninger
Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder
• i Danmark
• i det land hvor virksomheden er etableret

Ja

Nej

Ja

Nej

.
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Udbudsannonce – Bilag B

Bekræftelse angående anden enheds formåen
(støtteerklæring)
Virksomhed, der afgiver støtteerklæring:
Navn:
Adresse:
CVR-nr. / VAT-no.:
Kontaktperson – navn:
erklærer herved, at [navn og CVR-nr. på ansøgeren], der anmoder om prækvalifikation i
Teatermuseet i Hofteatrets udbud af 4. oktober 2018, kan basere sig på vores formåen. Vi
erklærer, at vi er juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen og/eller
den tekniske og faglige formåen til rådighed for kontraktens opfyldelse.
I det omfang ansøgeren baserer sig på vores faglige kvalifikationer eller relevante faglige
erfaring ved udførelsen af konkrete dele af kontrakten, vil arbejdet blive udført af os.
Vi erklærer endvidere, at vi hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse, idet ansøgeren
baserer sig på vores økonomiske og finansielle formåen.

		

den

Sted		

Virksomhedens underskrift

Dato

