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Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Fredericia Kommune
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Louise Thaysen Raun, planlægger
Telefon: +45 72107705
E-mail: louise.raun@fredericia.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:
www.arkitektkonkurrencerdk.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS
36716789
Hyldegårdsvej 7
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, dir. ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS
Telefon: +45 24247049
E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
NUTS-kode: DK02
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.arkitektkonkurrencerdk.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4)

Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5)

Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

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

Betegnelse:
FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - en helhedsplan for voldanlægget

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71420000
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II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Indbudt projektkonkurrence for landskabsarkitekter, m.fl. Fem teams indbydes til at komme med bud på en
strategisk og fysisk udviklings- og helhedsplan for Fæstningsbyen Fredericia.
A.P. Møller Fonden har afsat en bevilling på ca. 30 mio. kr. til første etape af helhedsplanen, der primært
omhandler voldanlægget og voldens sammenhæng med byen, og denne etape forventes at være realiseret
inden for en fireårig periode. Arealet af volden inden for konkurrenceområdet er ca. 330.000 m2.
Ønsket er, at volden i fremtiden bliver mere tilgængelig, mere tydelig i sin historiefortælling, at der bliver
mere synergi mellem volden og byen, at der tages stilling til parkering, stisystemer, beplantning, ophold
mm., så byen får mest mulig glæde af volden som rekreativ park. Der kan arbejdes med rekonstruktion eller
nyfortolkning eller andet, og der skal detaljeres et antal nedslagspunkter på særlige steder i anlægget. Se fotos
på www.arkitektkonkurrencerdk.dk

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:
Ud fra de ansøgere, der opfylder de krav, der er stillet i nærværende udbudsbekendtgørelse, og som vurderes
at være egnet og i stand til at løfte opgaven (i forhold til teknisk samt økonomisk og finansiel kapacitet),
udvælger ordregiver de ansøgere, der i relation til den udbudte opgave og under hensyn til optimal konkurrence,
har de bedste tekniske kapaciteter baseret på de oplyste referencer (set i forhold til relevans, størrelse og
ydelsesomfang). Nedenstående oplysninger bedes afleveret i nævnte rækkefølge:
1) Motiveret ansøgningsbrev.
2) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, navn på
kontaktperson med E-mail og mobilnummer.
3) Referencer fra realiserede tilsvarende opgaver og / eller opgaver, der viser styrke inden for
landskabsplanlægning af større anlæg, strategisk tænkning, byplanlægning, kulturhistorisk forståelse samt
følsomhed og indlevelse i detaljen. For hver reference skal angives firmaets rolle og ansvar for den enkelte
opgave.
4) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste tre år.
Såfremt ansøgeren ikke har eksisteret i tre regnskabsår, vedlægges oplysninger for den periode, ansøgeren har
eksisteret.
5) Tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af
13.5.1997, og om at ansøgeren ikke befinder sig i en eller flere af de i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1
og 2 angivne udelukkelsesgrunde. Tro- og loveerklæringen må maksimalt være tre måneder gammel på
udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato.
6) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.
7) Teamet skal anføre, hvem der udpeges som totalrådgiver. Totalrådgiverfirmaet skal indsende oplysninger og
dokumentation jf. alle punkter.
Underrådgivere skal indsende oplysninger jf. pkt. 2, 3 og 4.
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale, jf. ovenstående pkt. 2
og 3, afleveres på engelsk.
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Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at komme i betragtning ved
udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne
dokumenteret. Ansøgningen skal være mærket: ”Projektkonkurrence - Fæstningsbyen Fredericia”.
Ansøgningen bedes afleveret på dansk i to papireksemplarer i A4-format med maks. ca. 20 ark med print
på begge sider. Indleveres på adressen: ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS, Hyldegårdsvej 7, 2920
Charlottenlund, att: Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver.
Derudover SKAL ansøgningen uploades som Pdf på iBinder: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?
id=fcfsfawain
Både den trykte udgave og Pdf-udgaven skal være indleveret og modtaget inden den 5. september 2016 kl.
12.00 for at komme i betragtning.
III.2)

Kontraktbetingelser

III.2.1)

Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Konkurrencen henvender sig til landskabsarkitektvirksomheder, byplanlæggere og
arkitekter.

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

Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5

IV.1.7)

Navne på allerede udvalgte deltagere:

IV.1.9)

Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive vurderet på deres opfyldelse af konkurrenceprogrammets krav og ønsker med fokus på:
1) Helhedsgrebet, herunder den historiske indlevelse i konteksten.
2) Forslagets landskabsarkitektoniske og planmæssige løsninger, herunder voldens sammenhæng med byen.
3) Forslagets egnethed til en etapevis realisering.
4) Forslagets løsning og detaljering af nedslagene.
5) Forslagets robusthed og realiserbarhed inde for den økonomiske ramme.

IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.2)

Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2016
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 26/09/2016

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:
Hvert team, der afleverer et konditionsmæssigt forslag, vil få udbetalt et vederlag efter offentliggørelsen på
300.000 DKK ekskl.. moms.

IV.3.3)

Opfølgende kontrakter
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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 bl.a. :
Fredericia Kommune, Borgmester Jacob Bjerregaard, formand
Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia
Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold
To fagdommere

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Projektkonkurrencen forventes at blive udskrevet medio oktober 2016 med aflevering medio december 2016.
Spørgsmål til annoncen skal mailes til konkurrencens sekretær. Spørgsmål og svar vil løbende blive langt på
hjemmesiden www.arkitektkonkurrencerdk.dk.
Offentliggørelsen af det endelige resultat forventes af ske ultimo marts 2017.
De prækvalificerede teams vil blive bedt om at aflevere en serviceattest.
Konkurrencens sekretær: Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, dir. ARKITEKTKONKURRENCERDK ApS.
Mobil +45 2424 7049 E: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk , www.arkitektkonkurrencerdk.dk
Fredericia Kommune forventer at indgå kontrakt med vinderen af projektkonkurrencen i foråret 2017.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allè 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

VI.4.3)

Klageprocedure

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jasobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2016

