UDBUDSBETINGELSER LISBJERG

1. INDLEDNING
Ejendommen udbydes til salg i henhold til lov om
kommunernes styrelse, § 68 og bekendtgørelse nr.
799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af
kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsmaterialet.
Ejendommen skal udvikles i overensstemmelse med
”Udviklingsplan for Lisbjerg af august 2018” og ”Lisbjerg - Etape 1 af august 2018”.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle
indkomne tilbud.
Salget er betinget af Aarhus Byråds godkendelse.
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Visualisering, Vandkunsten

2. UDBUDSMATERIALE
Udbudsmaterialet består af den betingede købsaftale samt bilag og findes på
www.nybylisbjerg.dk/invester-i-lisbjerg/aktuelle-udbud/
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SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET

RETTELSER TIL UDBUDSMATERIALET

Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i
overensstemmelse med de stillede krav, er det muligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Aarhus Kommune opfordrer tilbudsgiverne til at
stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er
forhold eller krav, der efter tilbudsgivers opfattelse
synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller
beskrevet på ufuldstændig vis.

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at foretage
mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt Aarhus Kommune bliver opmærksom
på fejl eller udeladelser. Eventuelle rettelser til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på kommunens hjemmeside www.nybylisbjerg.dk. Tilbudsgiverne opfordres til løbende
at holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte
rettelser.

Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til
Camilla Gade Birkeholm, cagb@aarhus.dk.
Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give
anledning til en konkret tydeliggørelse, justering
eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive
orienteret herom ved besvarelsen af de stillede
spørgsmål. Spørgsmål og svar vil, i det omfang det
vurderes at være relevant, blive offentliggjort på
Aarhus Kommunes hjemmeside www.nybylisbjerg.
dk i anonymiseret form.
Besvarelse af spørgsmål vil ske pr. mail til den af tilbudsgiver oplyste e-mailadresse.
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Visualisering, Vandkunsten

3. AFLEVERING AF TILBUD

4. TILBUDDETS UDFORMNING

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest
23. september 2019.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsbetingelser. Med henblik på at
opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og
dermed for vurderingen af de indkomne tilbud
(sammenlignelighed i tilbuddene), bedes tilbuddene følge nedennævnte disposition i pkt. 5-9.

Tilbuddet skal sendes eller afleveres personligt til
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling,
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, att.
Camilla Gade Birkeholm.
Kuverten indeholdende det samlede skriftlige tilbud skal være lukket og mærket: ”Udbud Lisbjerg”.
Tilbuddet skal afleveres i 3 trykte eksemplarer i
A4-format og digitalt på USB med navn på. Tilbudsgiver bede ikke aflevere model eller plancher.
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5. OPLYSNING OM TILBUDSGIVER
OG PROJEKTORGANISATION
Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontaktpersoner.
Tilsvarende oplysninger skal gives om eventuelle
rådgivere, entreprenører og leverandører samt oplysning om disses ydelser og betydning for projektet.
Afgives tilbuddet af flere virksomheder i forening,
skal tilbuddet indeholde tilsvarende oplysninger
for hver af disse samt oplysninger om den enkelte
virksomheds rolle i samarbejdet. Tilbuddet skal desuden indeholde oplysning om, hvorvidt virksomhederne hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser,
samt hvem der har fuldmagt til at varetage kontakten til Aarhus Kommune. Endelig skal det angives
i tilbuddet hvilken juridisk person/selskab/enhed,
der endeligt hæfter for opfyldelse af købsaftalen
over for Aarhus Kommune.

6. TILBUDSGIVERS ØKONOMISKE
FORMÅEN
En virksomhed kan kun deltage i ét konsortium.
Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, skal selskabsdeltagerne samt egenkapitalens
størrelse som minimum angives.

Tilbudsgiver skal dokumentere en tilstrækkelig finansiel styrke til dels at kunne betale Aarhus Kommune købesummen, herunder stille sikkerhed i
overensstemmelse med den betingede købsaftales
bestemmelser herom, og finansiere det planlagte
projekt på ejendommen. Dokumentation kan ske
ved fremlæggelse af seneste regnskab eller økonomiske nøgletal for tilbudsgiver.

Det skal fremgå af tilbuddet, om den endelige aftale
forventes indgået med et konsortium med enkelte
eller en enkelt deltager heri eller med et selskab
med begrænset hæftelse.
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7. REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIVERS PROJEKT

8. PRIS

9. VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD

Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på
den kommende indretning og bebyggelse på ejendommen. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

Der skal afgives en pris på køb af ejendommen. Den
tilbudte pris skal udgøre et fast beløb og afgives
på udbudsmaterialets tilbudsblanket. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kroner (DKK) ekskl.
moms.

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6
måneder fra tilbudsafgivelsen.

•

Redegørelse for byggeriets disponering, herunder rumlige volumener og funktionsopdeling.
Visualisering, Vandkunsten
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•

Skitser, der viser byggeriets placering på grunden, herunder samspil med omgivelserne.

•

Renderinger og facadeopstalter, som redegør
for bebyggelsens rumlige kvaliteter, arkitektoniske udtryk og samspil med omgivelserne,
herunder disponering og indretning af opholdsarealer.

•

Tidsplan for tilbudsgivers projekt.
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10. TILBUDSVEDERLAG

11. FORTROLIGHED

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse
med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder
vederlag for udarbejdelse af tilbud, projektforslag og
deltagelse i forhandling. Tilbudsgivers omkostninger
i forbindelse hermed og eventuel efterfølgende kontrahering er Aarhus Kommune uvedkommende.

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supple- rende materiale skal behandles fortroligt. Tilbuds- giveren, herunder tilbudsgiverens personale,
råd- givere og underentreprenører, er forpligtede til
at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger,
som måtte komme til tilbudsgiverens kundskab i forbin- delse med udbudsforretningen, og som angår
for- hold, der ikke er offentligt tilgængelige.

Modtagne tilbud returneres ikke. Dog kan modeller
og plancher afhentes efter afslutning af udbudsforretningen efter nærmere aftale.

og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor. Materialet
må ikke bruges i andre sammenhænge end denne
udbudsforretning uden Aarhus Kommunes forudgående skriftlige samtykke.
Pressekontakten varetages i et loyalt samarbejde
mellem tilbudsgiveren og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om
offentlighed i forvaltningen finder anvendelse ved
Aarhus Kommunes salg af arealer. Dette indebærer,
at der kan gives aktindsigt i tilbudsgivers tilbud. Hvis
tilbudsgive- ren har specificeret bestemte informationer som fortrolige, vil Aarhus Kommune, i det
omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i
forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere.
Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Aarhus Kommunes ejendom
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12. TILBUDSEVALUERING
Aarhus Kommune vil indledningsvis lægge vægt på
og sikre, at tilbudsgiver har tilstrækkelig finansiel
styrke til dels at kunne betale Aarhus Kommune
købesummen, herunder stille sikkerhed i overensstemmelse med den betingede købsaftales bestemmelser herom, dels at finansiere det planlagte projekt på arealet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aarhus Kommune er efter de kommunalretlige
grundsætninger som udgangspunkt forpligtet til at
sælge til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste
pris. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det
højeste købstilbud, kan dog ske, i det omfang der
herved varetages en saglig kommunal interesse.
Den tilbudte pris er som følge heraf et væsentligt
parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud.

I denne forbindelse vil der særligt blive lagt vægt
på, dels hvordan tilbudsgivers projekt bidrager til
visionen om en tæt og urban by, hvor bebyggelsen
i området signalerer by, bymidte, tæthed og mangfoldighed, dels hvorledes tilbudsgivers projekt bidrager til at skabe byliv og levende byrum.

Aarhus Kommune lægger samtidig vægt på, hvordan tilbudsgiver arbejder med at sikre arkitektoniske kvaliteter både på bygnings-, byrums-, og landskabsniveau.
Derudover skal tilbudsgiver arbejde med syv delstrategier, som i Udviklingsplanen for Lisbjerg, jf.
bilag 2, er udpeget med henblik på at realisere visionen for Lisbjerg:
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Bykvalitet, byliv og byrum
Bæredygtighed
Infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet
Natur- og landskabskvalitet
Arkitektonisk kvalitet
Historisk forankring og identitet
Borgerinddragelse og midlertidighed

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de
oplysninger, som Aarhus Kommune modtager i forbindelse med udbuddet.

Eventuelle forbehold, herunder forbehold overfor
bestemmelser i udkast til betinget købsaftale med
bilag, skal angives særskilt under overskriften ”Forbehold”.
Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt
referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet.
Med henblik på at kunne behandle alle tilbud lige
samt at kunne foretage en sammenligning af de indkomne tilbud, vil Aarhus Kommune være berettiget
til at kapitalisere eventuelle forbehold. Det skal således understreges, at eventuelle forbehold over
for udbudsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres,
eller som Aarhus Kommune vælger ikke at kapitalisere, og som efter Aarhus Kommunes vurdering er
så væsentlige, at de ikke kan indgå i den samlede
vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud,
vil kunne medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt og følgelig ikke tages i betragtning.
Aarhus Kommune forbeholder sig generelt ret til
at afvise tilbud, som indeholder forbehold. Manglende opfyldelse af kravene til tilbudsgivers tilbud
anført i nærværende udbudsbetingelser anses som
udgangspunkt for et forbehold.

14. FORHANDLINGER

15. ORIENTERING

Aarhus Kommune kan optage forhandlinger med
tilbudsgiverne. Forud for sådanne forhandlinger vil
tilbudsgiver blive oplyst om den nærmere procedure for forhandlingerne. Under forhandlingerne vil
tilbudsgiver blive gjort opmærksom på tilbuddets
svage og stærke egenskaber. Forhandlingerne kan
omfatte alle for- hold i tilbuddene, herunder pris.

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om evalueringen af de modtagne tilbud og udfaldet af udbudsforretningen.
Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at
tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at indgå kontrakt
med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før den betingede købsaftale er underskrevet ubetinget af begge parter og
Aarhus Kommunes byråds godkendelse foreligger.

Aarhus Kommune forbeholder sig i forhandlingsforløbet at udskille tilbudsgivere, som efter Aarhus
Kommunes vurdering ikke vil kunne komme i betragtning.
Vurderingen vil blive foretaget i forhold til de fastlagte tildelingskriterier.
Det understreges, at Aarhus Kommune ikke er forpligtet til at afholde møder med tilbudsgiverne –
men er berettiget til at træffe afgørelse om tildeling
alene på baggrund af de modtagne skriftlige tilbud.
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Kontakt:
Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Gellerup
arealogalmene@mtm.aarhus.dk

