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Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Vikingeskibsmuseet i Roskilde
CVR-nummer: 27853528
Postadresse: Vindeboder 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristoffer Birkebæk Kejser
E-mail: kbk@vikingeskibsmuseet.dk
Telefon: +45 51205444
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vikingeskibsmuseet.dk
I.3)

Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/
EnquiryLink.aspx?id=zwegscujal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4)

Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution

I.5)

Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

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

Betegnelse:
Nyt Vikingeskibsmuseum

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
92521100 Udstilling på museer

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Vikingeskibsmuseet i Roskilde skal udvikles og transformeres. Museets fem originale vikingeskibe –
der er en del af verdens kulturarv og af enestående national betydning – kan ikke længere sikres i den
eksisterende vikingeskibshal, hvor de trues af stormflod og nedbrydes af dagslys. Derfor skal der realiseres
et nyt Vikingeskibsmuseum med en ny fremtidssikret udstillingsbygning til de fem vikingeskibe. Den
nye udstillingsbygning skal sammen med en ny velkomstbygning, en transformation af den oprindelige
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Vikingeskibshal samt bearbejdning af landskab og udearealer sikre, at de besøgende får en sammenhængende
museumsoplevelse. Samtidig skal projektet give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end
det er tilfældet i dag.
Det nye museum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri.
Det skal være et museum af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, der levende og aktivt formidler
historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur. Museet skal balancere en synlig arkitektonisk
identitet med en nær læsning og fortolkning af stedet – på kanten mellem fjord og by. Bygninger, indhold og sted
skal opleves som en helhed. Arkitektur, indretning, formidling og landskab skal, i samspil med den eksisterende
aktive Museumshavn og Museumsø, skabe ideelle rammer for at levendegøre historien om, hvordan vikingerne
ændrede verden med deres skibe.
Det nye museum skal være et foregangseksempel på et fremtidssikret museumsbyggeri med højt, innovativt
bæredygtighedsfokus. Som en del af den tidlige designproces skal variantstudier og LCA-vurderinger vise
strategier til at minimere emissioner. Nybyggeri skal minimum opnå DGNB Guld-certificering gennem prioritering
af en række designkriterier for bæredygtighed, som fremgår af konkurrenceprogrammet.
Med ønsket om at udpege en totalrådgiver for udvikling og realisering af Nyt Vikingeskibsmuseum gennemfører
Vikingeskibsmuseet en projektkonkurrence. Konkurrencen er kompleks og rummer forskellige delopgaver.
I projektkonkurrencen er fokus på hoveddisponering og placering af nybyggeri, transformation af den
eksisterende vikingeskibshal, landskabsbearbejdning inklusive etablering af fjordsti samt koncept for formidling,
bæredygtighed og klimasikring. Konkurrencedeltagerne skal komme med bud på en sammenhængende
helhedsplan, hvor delopgaver og programmer kobles sammen i et robust, arkitektonisk og landskabeligt
helhedsgreb, som indfrier projektets vision, målsætninger, designkriterier og krav.
Forventet omfang pr. september 2022: Samlet byggefelt: ca. 31.000 m2. Nybyggeri ca. 3.300 m2 og
transformation af eksisterende hal: ca. 2.400 m2.
Forventet økonomisk ramme pr. september 2022: ca. 280.000.000 DKK ekskl. moms. Den forventede
økonomiske ramme dækker over håndværkerudgifter vedr. alle bygnings- og anlægsarbejder inkl.
vinterforanstaltninger, byggeplads og uforudsete omkostninger. Den angivne forventede økonomiske ramme er
ekskl. bygherreomkostninger, herunder rådgiverhonorar mv.
Der forventes i forlængelse af projektkonkurrencen gennemført et udbud med forhandling uden offentliggørelse
iht. udbudslovens § 82 med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen med det formål at indgå en
totalrådgiverkontakt vedr. Nyt Vikingeskibsmuseum.
Ingeniørmæssige og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer skal ikke medtages
i prækvalifikationsansøgningen, men forventes inddraget ifm. udarbejdelsen af konkurrenceforslaget i
projektkonkurrencen. Se afsnit VI.3 Yderligere oplysninger.
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:
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Deltagerne i projektkonkurrencen skal opfylde følgende minimumskrav:
• Ansøger skal have haft et overskud før skat i minimum to ud af de seneste tre afsluttede regnskabsår.
• Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.
Såfremt ansøgningen om deltagelse indgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet opfylde
minimumskravene til resultat før skat og soliditetsgrad.
Ansøgere, herunder eventuelle underrådgivere til hovedansøger, må ikke være omfattet af nogen af
udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137.
Deltagerne i projektkonkurrencen udvælges blandt de ansøgere, der opfylder ovenstående minimumskrav på
baggrund af en vurdering af ansøgernes kvalifikationer inden for områderne arkitektur, landskabsarkitektur og
bæredygtighed i form af erfaring med:
a) Arkitektur af høj kompleksitet inden for museumsbyggeri, kulturbyggerier og lignende.
b) Landskab og udearealer gerne med rumlige forløb, aktiviteter, overgang mellem inde og ude og/eller
klimasikring samt håndtering af vand.
c) Transformation af byggeri med kulturhistoriske og/eller arkitektoniske værdier.
d) Byggeri med et højt/innovativt bæredygtighedsfokus (herved forstået byggeri der fx inkluderer: Aktiv
anvendelse af variantstudier og LCA-beregninger gennem alle designfaser med henblik på at sikre klimavenlige
materialevalg og lavemissionsbyggeri. Cirkulære designstrategier der fremmer genbrug og genanvendelse
af materialer. Energieffektive systemer og tekniske løsninger der reducerer driftsrelaterede CO2-udledninger.
DGNB certificeret byggeri på minimum Guld-niveau).
e) Integreret design (herved forstået som en bred, helhedsorienteret tilgang til arkitektur, hvor arkitekturen
ses som "en hel og sammenhængende løsning", og hvor både landskab, formidling, kulturhistorisk forståelse,
bæredygtighed, rum, funktioner, bygningskonstruktioner og/eller installationer forenes i et robust design af
arkitektonisk og oplevelsesmæssig høj kvalitet).
f) Teamets motivation og tilgang til opgaven formuleret i motivationsbrevet med særligt fokus på, hvorledes
ansøgerteamets kvalifikationer inden for områderne arkitektur, landskabsarkitektur og bæredygtighed vil blive
anvendt til gavn for Nyt Vikingeskibsmuseum.
Referencer må både omfatte realiserede projekter og projekter på konceptniveau.
Bygge- og anlægsarbejder med samme karakteristika og kompleksitet som Nyt Vikingeskibsmuseum vægtes
højt. Realiserede projekter vægtes højere end projekter på konceptniveau. Tilsvarende vægtes det positivt,
hvis en reference inkluderer flere af de foroven nævnte discipliner (a-e). Hvis flere end fem ansøgere har
kvalifikationer, der er næsten ligevægtige, vil de fem ansøgere, der samlet set vurderes at give et varieret
deltagerfelt og den bedste konkurrence (forstået som at der på tværs af de fem deltagere sikres stærke og
overbevisende kvalifikationer inden for alle de ovennævnte discipliner a-e) opnå prækvalifikation.
Se afsnit VI.3) vedr. krav til ansøgningen.
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:
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Vinderen/vinderne af projektkonkurrencen vil blive udvalgt på baggrund af en samlet vurdering af forslagets
evne til at indfri visionen, omsætte Nyt Vikingeskibsmuseums essens samt mål, designkriterier og krav, som er
beskrevet i konkurrenceprogrammet. Bedømmelsen vil i uprioriteret rækkefølge lægge vægt på:
a) Arkitektur, landskab, funktionalitet og formidling
• at Nyt Vikingeskibsmuseum fremstår som et forbillede for nytænkning inden for international, kulturhistorisk og
bæredygtigt museumsbyggeri af høj arkitektonisk, oplevelses- og formidlingsmæssig kvalitet.
• forslagets evne til at forløse ankomsten.
• at landskab og udearealer formår at blive en del af museet og en oplevelse i sig selv.
• at forslaget på overbevisende vis kombinerer ønsket om åbenhed og fortsat offentlig adgang til fjorden med et
betalingskoncept for Vikingeskibsmuseet.
b) Bæredygtighed, klimasikring, tekniske løsninger og økonomi
• at forslaget er præget af integreret design med ambitiøse og realiserbare bæredygtighedsløsninger.
• forslagets kvalitet og koncepter inden for områderne bæredygtighed, klimasikring og tekniske løsninger.
• forslagets realiserbarhed under hensyntagen til den byggeøkonomiske ramme.
• optimering af forslagets driftsomkostninger ved bl.a. valg af materialer, byggesystemer og tekniske løsninger.
IV.2)

Administrative oplysninger

IV.2.2)

Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2022
Tidspunkt: 12:00

IV.2.3)

Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 14/11/2022

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 deltagere (5 teams) i projektkonkurrencen, som afleverer et konditionsmæssigt forslag modtager et
vederlag på 500.000 DKK ekskl. moms.
Den eller de vindende deltagere, som inviteres til at deltage i det forventede efterfølgende udbud med
forhandling, vil modtage et vederlag for denne deltagelse, såfremt der leveres et konditionsmæssigt forslag.
Vederlaget vil senest blive meddelt ifm. overgangen til udbuddet med forhandling.

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:

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3)
Yderligere oplysninger:
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Til brug for udvælgelsen af deltagerne til projektkonkurrencen skal ansøgningen indeholde:
1) Beskrivelse af ansøgerteamet: Firmanavn, adresse, telefon, CVR-nr. på alle deltagere i teamet. E-mail på
kontaktperson.
2) Beskrivelse af ansøgerens motivation for at deltage i projektkonkurrencen (max 2 A4 sider): En skriftlig
begrundelse der redegør for de enkelte deltageres rolle i teamet, beskriver hvorfor teamet er motiveret for og
velegnet til den udbudte opgave samt synliggør ansøgers kompetencer og erfaringer ift. de kriterier, der lægges
vægt på i udvælgelsen.
3) Økonomiske nøgletal (overskud før skat og soliditetsgrad) for de tre senest afsluttede regnskabsår for alle
deltagere i teamet bag ansøgningen.
4) Underskrevet tro- og loveerklæring fra hver deltager i ansøgerteamet om, at den pågældende deltager ikke er
omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137.
5) Referenceliste samt referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver,
der er angivet i punkt a-e i afsnit III.1.10, som ansøger udfører eller har udført inden for de seneste 10 år.
Referencerne skal angive, hvem i teamet der står bag referencen, projektets navn og indhold, kunde, omfang
og byggeøkonomi, størrelse på rådgivningsopgaven (omfang og/eller honorar), ansøgers rolle i projektet
samt udførelsesperiode og -fase i projektet samt kort begrundelse for referencens relevans ift. den udbudte
opgave. Der må max afleveres 10 referencer fra hele teamet alt (højest 2 A4 sider pr. reference). Referencer
kan afleveres på dansk og engelsk.
Hvis ansøgningen indgives af et konsortium, skal ansøgningen indeholde:
6) En konsortieerklæring underskrevet af alle deltagere i konsortiet, hvoraf det fremgår, at deltagerne hæfter
ubegrænset og solidarisk for forslaget og eventuel efterfølgende tildelt kontrakt. Det skal fremgå, hvem af
deltagerne, der er bemyndiget til at træffe bindende afgørelser vedr. kontrakten på konsortiedeltagernes vegne.
I det omfang en ansøger baserer sin ansøgning på underrådgiveres kompetencer, skal ansøgningen indeholde:
7) En støtteerklæring underskrevet af den pågældende underrådgiver, hvoraf det fremgår, at underrådgiveren
vil stille sine kompetencer (tekniske kapacitet og/eller økonomisk kapacitet) til rådighed for ansøgeren, hvis
kontrakten tildeles ansøgeren. Såfremt ansøger baserer sig på underrådgivers økonomiske kapacitet, skal det
fremgå på hvilken måde underrådgiveren stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøger.
Ingeniørmæssige og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer indgår ikke i vurdering af
ansøgningen og dermed i udvælgelsen af deltagerne til projektkonkurrencen. Deltagerne i projektkonkurrencen
forventes dog i forbindelse med udarbejdelsen af deres konkurrenceforslag at inddrage de nødvendige
ingeniør- og udstillingsrådgivningsmæssige kompetencer. Tilsvarende forventes kompetencer hos ingeniører
og udstillingsrådgivere at kunne indgå i det efterfølgende udbud med forhandling med vinderen eller vinderne af
projektkonkurrencen. Ordregiver vil derfor efter udvælgelsen af konkurrencedeltagerne fremsende ordregivers
forventninger til deltagernes ingeniør- og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer til de deltagende teams.
Ansøger/deltager i projektkonkurrencen opfordres derfor til at afvente modtagelsen af ordregivers forventninger
til de ingeniør- og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer, inden de udvælger sine
ingeniører og udstillingsrådgivere.
Spørgsmål stilles og besvares skriftligt via iBinder.
Konkurrencesproget er dansk. Konkurrenceprogram, bilag, besigtigelse, projektaflevering mm. vil derfor være
på dansk.
Efter bedømmelsen af de fem forslag forventes det, at vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen inviteres
til udbud med forhandling uden offentliggørelse i medfør af udbudslovens § 82 med henblik på indgåelse af en
totalrådgiverkontakt vedr. Nyt Vikingeskibsmuseum.
ARKITEKTKONKURRENCERDK er konkurrencerådgiver.
VI.4)

Klageprocedurer

VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne
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Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)

Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder
følgendefrister for indgivelse af klage:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen
erblevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte
tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et
dynamiskindkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens
§171,stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens
§185,stk. 2.
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 standstill-perioden, skal klagerentillige
angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds email adresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2022
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Berigtigelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger
Tjenesteydelser
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Vikingeskibsmuseet i Roskilde
CVR-nummer: 27853528
Postadresse: Vindeboder 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristoffer Birkebæk Kejser
E-mail: kbk@vikingeskibsmuseet.dk
Telefon: +45 51205444
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vikingeskibsmuseet.dk
Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Nyt Vikingeskibsmuseum

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Vikingeskibsmuseet i Roskilde skal udvikles og transformeres. Museets fem originale vikingeskibe –
der er en del af verdens kulturarv og af enestående national betydning – kan ikke længere sikres i den
eksisterende vikingeskibshal, hvor de trues af stormflod og nedbrydes af dagslys. Derfor skal der realiseres
et nyt Vikingeskibsmuseum med en ny fremtidssikret udstillingsbygning til de fem vikingeskibe. Den
nye udstillingsbygning skal sammen med en ny velkomstbygning, en transformation af den oprindelige
Vikingeskibshal samt bearbejdning af landskab og udearealer sikre, at de besøgende får en sammenhængende
museumsoplevelse. Samtidig skal projektet give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end
det er tilfældet i dag.
Det nye museum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri.
Det skal være et museum af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, der levende og aktivt formidler
historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur. Museet skal balancere en synlig arkitektonisk
identitet med en nær læsning og fortolkning af stedet – på kanten mellem fjord og by. Bygninger, indhold og sted
skal opleves som en helhed. Arkitektur, indretning, formidling og landskab skal, i samspil med den eksisterende
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aktive Museumshavn og Museumsø, skabe ideelle rammer for at levendegøre historien om, hvordan vikingerne
ændrede verden med deres skibe.
Det nye museum skal være et foregangseksempel på et fremtidssikret museumsbyggeri med højt, innovativt
bæredygtighedsfokus. Som en del af den tidlige designproces skal variantstudier og LCA-vurderinger vise
strategier til at minimere emissioner. Nybyggeri skal minimum opnå DGNB Guld-certificering gennem prioritering
af en række designkriterier for bæredygtighed, som fremgår af konkurrenceprogrammet.
Med ønsket om at udpege en totalrådgiver for udvikling og realisering af Nyt Vikingeskibsmuseum gennemfører
Vikingeskibsmuseet en projektkonkurrence. Konkurrencen er kompleks og rummer forskellige delopgaver.
I projektkonkurrencen er fokus på hoveddisponering og placering af nybyggeri, transformation af den
eksisterende vikingeskibshal, landskabsbearbejdning inklusive etablering af fjordsti samt koncept for formidling,
bæredygtighed og klimasikring. Konkurrencedeltagerne skal komme med bud på en sammenhængende
helhedsplan, hvor delopgaver og programmer kobles sammen i et robust, arkitektonisk og landskabeligt
helhedsgreb, som indfrier projektets vision, målsætninger, designkriterier og krav.
Forventet omfang pr. september 2022: Samlet byggefelt: ca. 31.000 m2. Nybyggeri ca. 3.300 m2 og
transformation af eksisterende hal: ca. 2.400 m2.
Forventet økonomisk ramme pr. september 2022: ca. 280.000.000 DKK ekskl. moms. Den forventede
økonomiske ramme dækker over håndværkerudgifter vedr. alle bygnings- og anlægsarbejder inkl.
vinterforanstaltninger, byggeplads og uforudsete omkostninger. Den angivne forventede økonomiske ramme er
ekskl. bygherreomkostninger, herunder rådgiverhonorar mv.
Der forventes i forlængelse af projektkonkurrencen gennemført et udbud med forhandling uden offentliggørelse
iht. udbudslovens § 82 med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen med det formål at indgå en
totalrådgiverkontakt vedr. Nyt Vikingeskibsmuseum.
Ingeniørmæssige og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer skal ikke medtages
i prækvalifikationsansøgningen, men forventes inddraget ifm. udarbejdelsen af konkurrenceforslaget i
projektkonkurrencen. Se afsnit VI.3 Yderligere oplysninger.
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2022
VI.6)

Oprindelig bekendtgørelsesreference
Oprindelig bekendtgørelse sendt via eNotices:
TED eSender-login: ENOTICES
TED eSender-kundelogin: ECAS_n005i3fi
Dokumentreference: 2022-140080
Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse: 12/09/2022

Del VII: Ændringer
VII.1)
Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.1)

Årsag til ændring
Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed

VII.1.2)

Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 12/10/2022
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 13/10/2022
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Tidspunkt: 12:00
VII.2)

Yderligere supplerende oplysninger:

