Reference, bygherrerådgivning
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
Udbud af rammeaftaler på spildevandsområdet.
I forbindelse med opfyldelse af Strategiplan for
afløbssystemet, oktober 2012 igangsætter LyngbyTaarbæk en række udbud af rådgivningsydelser på
spildevandsområdet.
Der indgås aftaler om ingeniørrådgivning på
spildevandsområdet vedrørende henholdsvis
Fæstningskanalen og Ålebækken, parallelle
rammeaftaler om ingeniørrådgivning for de øvrige
områder samt rammeaftale for den overordnede
beregningsmodel.
Ydelserne omfatter planlægning, projektering og
udbud i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter
indenfor recipientbeskyttelse, herunder bygværker og
LAR-anlæg samt opfyldelse af servicemål for
ledninger.
I forbindelse med projekternes gennemførelse er
endvidere indeholdt ydelser vedrørende projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse ligesom der
løbende indgår kommunikation med borgere, myndigheder m.v.
Opgaverne påregnes udbudt i fag- eller hovedentreprise. Ydelserne vil i det væsentligste være i henhold til
Ydelsesbeskrivelser, Anlæg og Planlægning, April 2006 udgivet af FRI, PLR og DanskeArk.
I det omfang der vil være behov for arkitekt-/landskabsarkitektassistance leveres denne ydelse af ordregiver.
Ordregiver:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Kontaktperson:

Vicedirektør Ellen Langfrits.

Anlægssum:

Rådgivning på spildevandsområdet – Ingeniørrådgivning mv. vedr. Fæstningskanalen
og Ålebækken
Én udbudsbekendtgørelse omfatter 2 delaftaler benævnt:
- Ingeniørrådgivning mv. vedr. Fæstningskanalen mv., 210 mio. kr.
- Ingeniørrådgivning mv. vedr. Ålebækken mv., 200.mio. kr.
Rådgivning på spildevandsområdet – Parallelle rammeaftaler om Ingeniørrådgivning
mv. vedr. øvrige projekter
Én udbudsbekendtgørelse
Udbuddet vil udmønte sig i 3 (parallelle) rammeaftaler med hver sin rådgiver.
Tildeling af de konkrete opgaver vil ske ved miniudbud.
Den samlede anskaffelsessum er skønnet op til 145 mio. kr.; mens delopgaverne er
skønnet fra 10 – 50 mio. kr.
Rådgivning på spildevandsområdet – Rammeaftale om Ingeniørrådgivning vedr.
hydrauliske beregninger
Én udbudsbekendtgørelse, samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type:

Anlæg

Udførelsesperiode:

2012 - 2013

Ydelser/rollen:

Udarbejdelse af oplæg til fremgangsmåde
Udarbejdelse af udbudsstrategi for den samlede opgave.
Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces
Gennemførelse af EU-udbud for rådgivningsydelserne inkl. udbudsbetingelser,
rådgiverafteler mv.
Vurdering af tilbud og indstilling til bygherrebeslutning
Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Om nøglepersoner:

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet firmaet.

Honorarstørrelse:

Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,6 mio. kr.

