
     
 
 
Hovedentreprise / Lambæk Vandværk – begrænset udbud med prækvalifikation 
 
I henhold til afsnit 1 i Tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07.12 2007 med senere ændringer) 
annonceres hermed begrænset licitation med prækvalifikation for en bygge- og anlægsopgave i 
hovedentreprise vedrørende Lambæk Vandværk – Frist for anmodning om at blive prækvalificeret  
er den 8. februar 2013 kl. 12.00. 
 
 
1. Indbydelse 

I forbindelse med Ringkøbing – Skjern Vand A/S opførelse af et nyt vandværk, benævnt Lambæk 
Vandværk, indbydes interesserede hovedentreprenører til at anmode om at blive prækvalificeret til at 
deltage i en begrænset licitation om en bygge- og anlægsopgave i hovedentreprise vedrørende dette 
vandværk. 
 
Ordregiver –  
Ringkøbing – Skjern Vand A/S, Østergade 130, 6900 Skjern. 
 
Adresse på modtager af anmodning om prækvalifikation –  
Ginneruparkitekter A/S, Søndergade 2-4, 8700 Horsens. 

 
 
1.1 Opgavens omfang og udbuddets udformning 

Ringkøbing – Skjern Vand A/S har fået udarbejdet en handlingsplan for vandforsyning 2010 som 
angiver fremtidige forsyningsstruktur, og herunder placering af fremtidige kildepladser. Én af 
forudsætninger for den nye forsyningsstruktur er at der opføres et stort nyt vandværk, nemlig Lambæk 
Vandværk. 
  
Bygge- og anlægsopgaven omfatter etableringen af ny vandværksbygning. Procesanlæg udbydes som 
en særskilt entreprise. 
Vandværksbygningens bruttoetageareal er 1430 m². 
Opgaven gennemføres på grundlag af et hovedprojekt. 
Tildelingskriteriet vil være laveste pris.  
 

1.2 Dokumenter til belysning af opgavens omfang her indledningsvis, kan hentes på  
 www.rsforsyning.dk/ under punktet Licitationer. 

 
 
1.3 Beliggenhed 
 Lambæk Vandværks adresse er, Herningvej 135, 6950 Ringkøbing, del af matr. Nr. 13a 
 
 
2. Præsentation af hovedentreprenør mv. 

Ansøgers materiale i forbindelse med anmodning om at blive prækvalificeret begrænses til maksimalt 
40 A4-sider og skal omfatte følgende oplysninger, som ønskes organiseret i den nævnte rækkefølge jf. 
nedenstående pkt. 2.1 – 2.3. 

 
 
2.1 De økonomiske aktørers personlige forhold 
 Formelt og fuldstændigt firmanavn, adresse, telefonnr., e-mail-adresse samt kontaktperson. 
 Selskabsoplysninger, ejerforhold og cvr. nr. 
 
2.2 Økonomiske formåen 
 Omsætning, egenkapital, resultat før skal og soliditet for de seneste 3 år.  
 Økonomiske nøgletal skal være påtegnet af revisor. 
 Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring. 
 
2.3 Teknisk egnethed 

Hovedentreprenøren skal levere tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i 
henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 med senere ændringer. Formular kan hentes på 
www.rsforsyning.dk/ under punktet Licitationer. 
 
 



 Oplysning om medarbejderantal opdelt på fag-/funktionsgrupper for de seneste 3 år.  
 
 
 
2.3.1Referencer og erfaringer 

Hovedentreprenørens udvalgte referencer (maks. 5), som dokumenterer erfaring med tilsvarende 
projekter gennemført inden for de seneste 5 år. 
Ved tilsvarende projekter forstås hovedentrepriseopgaver, hvor der indgår de samme arbejder som ved 
nærværende byggeri, herunder bl.a. insitu støbte betonkonstruktioner, betonelement montage og 
facadeelement montage. 

 For hver reference ønskes som minimum oplyst lokalitet, kunde, emne, aftaleform, år og 
omfang/anlægssum. 
Endvidere ønskes kundeudtalelser i forbindelse med 2 udvalgte referencer. Kundeudtalelsen ønskes 
bl.a. omfatte oplysning om kundens oplevelse af hovedentreprenørens planlægning og udførelse samt 
håndtering af mangler og afleveringsproces. 
 

 
2.4 Kvalitetssikring og lign. 

Oplysning om, hvordan hovedentreprenøren vil kvalitetssikre arbejderne, herunder oplysning om 
hovedentreprenørens kvalitetssikringssystem. 
Redegørelse for, hvordan hovedentreprenøren i forbindelse med større arbejder sikre, at arbejdet 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt redegørelse for hovedentreprenørens politik 
omkring arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen. 
 

 Oplysning om hovedentreprenørens håndtering af miljøforhold, herunder redegørelse for 
 hovedentreprenørens miljøledelsessystem. 
  

Det kan i den forbindelse bemærkes, at bygherren er certificeret efter ISO 14001 standarden på 
miljøledelsesområdet, efter OHSAS 18001 standarden på arbejdsmiljøledelsesområdet samt certificeret 
efter SKS-A standarden på el-fagområdet.  
 

3. Tidsplan 
 Annoncering om prækvalifikation fra: 4. januar 2013    
 Seneste frist for anmodning: 8. februar 2013 
 Prækvalifikation af totalentreprenører: Uge 7-8, 2013  
 Udbudsperiode: Uge 9 – 12, 2013    
 Bedømmelse: Uge 12, 2013   
 Kontrahering: Uge 13-14, 2013    
 Byggeperiode: 8. april, 2013 – 1. juni 2014, 2014   
 
 
4. Udvælgelse  

Blandt de ansøgere, der har fremsendt alle oplysninger angivet i ovenstående pkt. 2.1 – pkt. 2.3, vil der 
efter en egnethedsvurdering af de angivne oplysninger blive udvalgt op til 5 hovedentreprenører, som 
opfordres til at afgive tilbud. 
Er der flere ansøgere end det førnævnte antal, som vurderes egnede, vil ansøgernes fremsendte 
oplysninger jf. pkt. 2.1 – pkt. 2.3 blive bedømt, således at de efter ordregiverens samlede skøn bedst 
egnede i forhold hertil vil blive indbudt til at deltage i den begrænsede licitation. 
 
 

5. Ansøgning om prækvalifikation 
Anmodning om at blive prækvalificeret skal være Ginneruparkitekter A/S, Søndergade 2-4,  
8700 Horsens i hænde senest den, 8. februar 2013 kl. 12.00. 

 Anmodningen skal fremsendes elektronisk på adressen lb@ginneruparkitekter.dk. 
 
 Bemærk, der er en størrelsesmæssig begrænsning pr. mail på 20 MB. 
 Al korrespondance og forhandling skal foregå på dansk. 
 
 
 


