Udbud af rammeaftaler vedr. håndværksydelser til NEXT
NEXT’s bygninger kræver løbende vedligehold og renovering. De almindelige vedligeholdelsesopgaver
varetages i begrænset omfang af egne medarbejdere, mens de resterende opgaver primært vil blive
varetaget af håndværkere på rammeaftalen.

Kort resume af udbuddet
Udbuddet vedrører rammeaftaler på håndværkerydelser til NEXT.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven, og består både af en
prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.
Det vil kun være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud. For at kunne
blive prækvalificeret, skal man aflevere en ansøgning (bestående af mindst ét (1) elektronisk dokument,
ESPD).
Udbuddet gennemføres i det elektroniske udbudssystem ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med
udbuddet foregår i ETHICS.
Der vil være et direkte link til udbudsmaterialet i udbudsbekendtgørelsen.
Udbuddet gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan:

Aktivitet

Tidspunkt

Udbudsbekendtgørelse fremsendes til
EU-Tidende
Tidsfrist for at indsende spørgsmål til
prækvalifikation

16. juni 2020

Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål

9. august 2021

Ansøgningsfrist

16. august 2021, kl. 12.00

Forventet underretning angående
prækvalifikation
Verificering af oplysninger i ESPD

3. september 2021

Tidsfrist for at indsende spørgsmål til
tilbudsbetingelserne

15. september 2021, kl.
12.00

Tidsfrist for besvarelse af spørgsmål

22. september 2021

Tilbudsfrist

29. september 2021, kl.
12.00
29. september 2021, kl.
14.00
6. oktober 2021

Forventet udsendelse af underretning
og igangsætning af standstill-periode
Forventet indgåelse af Rammeaftaler

2. august 2021, kl. 12.00

Prækvalifikationsfase

Uge 36-37, 2021

19. oktober 2021

Tilbudsfase

Underretnings- og
Indgåelse af
rammeaftale
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Tilbudsåbning

Fase

Aktivitet

Tidspunkt

Rammeaftalerne træder i kraft

1. januar 2022

Fase

Rammeaftaler på håndværkerydelser til NEXT
Den udbudte aftale for NEXT omfatter indvendige og udvendige drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt
mindre projekter. Hvert fagområde er opdelt med særskilte fagentrepriseaftaler (delaftaler).
➢
➢
➢
➢
➢

Delaftale 1, EL-arbejder, inkl. IT-kabling (netværk)
Delaftale 2, Tømrer- og snedkerarbejder
Delaftale 3, VVS-arbejder
Delaftale 4, Malerarbejder
Delaftale 5, Murerarbejder, og klinke og filsearbejder

Hvordan afgives der tilbud på aftalen
Alle håndværkere som ønsker at afgive tilbud på rammeaftalen, skal først aflevere en ansøgning om
prækvalifikation inden ansøgningsfristens udløb. Se afsnit 2 i udbudsbetingelserne. Dette gælder ligeledes
håndværkere, som allerede i dag har en aftale med NEXT angående løbende vedligehold. Ansøgningen skal
bestå af et udfyldt ESPD-dokument som udfyldes i udbudssystemet ETHICS, se afsnit 2.1 i
udbudsbetingelserne for en nærmere vejledning.
Prækvalifikationsansøgning
Der vil blive prækvalificeret 10 virksomheder pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.
Prækvalifikation vil ske på baggrund af indholdet i ansøgningerne. Betingelserne fremgår af
udbudsmaterialets pkt. 2.1.1 og pkt. 2.4.2.
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger NEXT de ansøgere, som med baggrund i indholdet i
ansøgningerne, vurderes som bedst egnet på de enkelte delaftaler. Det vil kun være disse prækvalificerede
håndværkere, som får mulighed for at aflevere et tilbud.
Efter prækvalifikationen af håndværkerne, men inden tilbudsfristens udløb, skal de prækvalificerede
håndværkere fremsende en serviceattest.
Tilbudsafgivelse
Der vil blive tildelt rammeaftaler til 5 tilbudsgivere pr. delaftale. Som tilbudsgiver skal man udelukkende
aflevere en udfyldt tilbudsliste med angivelse af timepriser for faglærte og lærlinge. Se i den forbindelse
udbudsbetingelserne afsnit 3.2.
Materialer er ikke en del af udbuddet.
Udbuddet omhandler udelukkende arbejdskraft/timeløn, og den tilbudte timepris skal tage højde
for tilbudsgivers fuldstændige opfyldelse af rammeaftalens vilkår.

Rammeaftalestart er 1. januar 2022 og aftaleperioden er 2 år med mulighed for forlængelse på op til 2 x 12
måneder.
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