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Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Islevtoften II, afdeling 2314, Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB
5577 5214
Finsensvej 33
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Jane Nelson
Telefon:  +45 77320438
E-mail: jne@dabbolig.dk 
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
DOMINIA AS
12 88 86 78
Ved Vesterport 6, 3. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Gitte Byskov Jensen
Telefon:  +45 33434500
E-mail: gbj@dominia.dk 
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dominia.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ

I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Islevtoften II - fagentrepriseudbud vedr. renovering af 226 almene boliger i Rødovre
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II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000 - IA10 - IA25 - IA24 - IA31

II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:
Renovering i fagentreprise. Totalrenovering af række -og etagehuse. Om - og udbygning af varmecentral samt
udskiftning af tilhørende hovedledninger i terræn. Renovering af kloakker samt gartnerarbejde i form af nye
belægninger, beplantninger mm. (læs mere under pkt. II.2.4)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 232 000 000.00 DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
45211310
45211341
45212140

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK012

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Islevtoften II skal med afsæt i en helhedsplan renoveres, således at der skabes en afdeling med attraktive og
fremtidssikret boliger. Afdelingen er bygget i perioden 1958 – 1961 og huser 226 boliger, 130 rækkehuse og 96
etageboliger fordelt på 19 blokke. Dertil rummer området faciliteter som vaskeri, fælleshus, legepladser og flere
grønne arealer. Sagens samlede håndværkerudgifter beløber sig til 232 mio. kr. ekskl. moms.
Renoveringen omfatter i grove træk følgende:
Rækkehuse totalrenoveres hvor samtlige overflader, terrændæk og inventar i stueplan nedrives. Alle
vvs- og el-installationer udskiftes, og der etableres mekanisk ventilation. Boligerne genopbygges med nyt
terrændæk, nye køkkener og badeværelser. Facadepartierne udskiftes. Samtlige tage efterisoleres og tagsten
udskiftes.Terrænet omkring boligerne bearbejdes med bl.a. nye belægninger, beplantninger og affaldsstationer.
Renoveringen af etagehusene indeholder dels etablering af tilgængelighedsboliger og dels boliger som skal
sammenlægges og moderniseres. Alle boligerne får nye køkkener, badeværelser, vvs- og el-installationer. Der
etableres mekanisk ventilation. Facade - og altanpartier udskiftes. Terrænet omkring boligerne bearbejdes med
belægninger, legeplader og affaldsstationer.
Områdets varmecentral med tilhørende hovedledninger udskiftes og kloakkerne renoveres.
Sagen udbydes i fagentrepriser fordelt på i alt 16 fagentrepriser og med en skønnet entrepriseøkonomi som
følgende:
Byggepladsentreprisen (5-10 mio. kr.)
Murerentreprisen (45-55 mio. kr.)
Tømrer- /snedkerentreprisen (35-45 mio. kr.)
Tagentreprise (45-55 mio. kr.)
Køkken - og inventarentreprise (10-15 mio. kr.)
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Betonentreprisen (15-20 mio. kr.)
Smedeentreprisen (5-10 mio. kr.)
CTS-entreprisen (1-2 mio. kr.)
VVS-entreprisen (35-45 mio. kr.)
Ventilationsentreprisen (10-15 mio. kr.)
El-entreprisen (10-15 mio. kr.)
Elevatorentreprisen (1-2 mio. kr.)
Malerentreprisen (15-20 mio.)
Gartnerentreprisen (15-20 mio. kr.)
Afløb i jord (5-10 mio. kr.)
Rengøringsentreprisen (1-2 mio. kr.)
Endelig udbudsbekendtgørelse påregnes udsendt i november måned 2017.
Prækvalifikationsperioden forventes afviklet ultimo november-ultimo december 2017.
Tilbudsperioden forventes afviklet medio feburar-primo april 2018.
Byggeopstart er primo 2019. Forventet byggetid er 3 år.
Bemærk, dette er en forhåndsmeddelelse. Den endelige udbudsannonce offentliggøres i november 2017

II.2.14) Yderligere oplysninger
Idet sagen er et EU-udbud, udbydes sagen med forudgående prækvalifikation, som foregår elektronisk via det
fælles europæiske udbudsdokument 'ESPD'.
Interesserede bydende kan med fordel allerede nu gøre sig bekendt med hvordan ESPD'en anvendes og
udfyldes.
Vejledning til ESPD findes på http://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-
vejledning-fra-konkurrence-og-forbr.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/11/2017

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2017

http://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbr
http://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/ny-udgave-af-espd-og-ny-vejledning-fra-konkurrence-og-forbr



