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Forhåndsmeddelelse
Denne bekendtgørelse er kun vejledende
Tjenesteydelser
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1)
Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist, Randi W. Sørensen
Telefon: +45 72813178
E-mail: fes-udb04@mil.dk
NUTS-kode: DK0
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/fes
I.2)

Fælles udbud

I.3)

Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

I.4)

Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale
afdelinger

I.5)

Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand
II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)

Betegnelse:
Udbud af skov- og naturpleje på Forsvarsministeriets arealer i Danmark
Sagsnr.: 2016/002479

II.1.2)

Hoved-CPV-kode
77200000

II.1.3)

Kontrakttype
Tjenesteydelser

II.1.4)

Kort beskrivelse:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (herefter Ejendomsstyrelsen) planlægger at udbyde skov- og naturpleje
på Forsvarsministeriets arealer i hele DK. Det er ikke endeligt fastlagt, hvorvidt aftalen skal udbydes i geografisk
opdelte delkontrakter, jf. afsnit II.1.6).
Med henblik på at reducere de samlede omkostninger og fremme samarbejdet med leverandøren,
forventer Ejendomsstyrelsen at samle nedenstående ydelsesområder i ét samlet udbud med to geografisk
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opdelte delaftaler, hvor leverandøren bliver inddraget i detailplanlægningen herunder ved fastlæggelse af
udførelsesmetoder og -tidspunkter.
Følgende ydelser forventes helt eller delvist at være omfattet af den udbudte aftale:
1. Træpleje - skove
2. Vegetationspleje på åbne arealer
3. Hydrologi – pleje af våde områder
4. Bekæmpelse af invasive planter og problem arter.
5. Salg af biomasse
Det forventes, at aftalen skal starte op 1. februar 2018 med en løbetid på seks år samt mulighed for forlængelse
i op til tre år.
II.1.5)

Anslået samlet værdi

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)

II.2.3)

Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:
Opgaverne skal udføres på Forsvarsministeriets arealer, der fordeler sig over det meste af Danmark inklusiv
Bornholm

II.2.4)

Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet tilrettelægges med henblik på at sikre, at leverandøren har de fornødne erfaringer og kvalifikationer
henset til at skov- og naturdriften udføres som ekstensiv naturnær drift med følgende prioritering: 1) militære
formål, 2) naturbeskyttelse, 3) rekreative interesser og 4) økonomi og produktion. På grund af skov- og
naturdriftens særlige karakter er det nødvendigt at gennemføre opgaveløsningen med fokus på samarbejde
mellem Ejendomsstyrelsen og leverandøren for at sikre, at der vælges de mest optimale opgaveløsninger i
såvel teknisk som tidsmæssig og økonomisk henseende.
Som led i at forberede konkurrenceudsættelsen bedst muligt samt at sikre, at konkurrencebetingelserne
og særligt den kommercielle prismodel er konforme med markedets forventninger og muligheder, ønsker
Ejendomsstyrelsen at gennemføre en markedsdialog. Ejendomsstyrelsen vil i uge 26 udsende en række temaer
til markedet med henblik på individuelle dialogmøder, jf. nærmere punkt VI.3). Det står Ejendomsstyrelsen frit
for at vælge, om - og i givet fald hvorledes - oplysningerne fra markedsdialogen skal indgå i den efterfølgende
beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale. Det er ikke en forudsætning for
efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i markedsdialogen.

II.2.14)

Yderligere oplysninger
Der er med nærværende forhåndsmeddelelse alene tale om et kort oprids af udbuddet. Det i
forhåndsmeddelelsen anførte, afspejler alene ordregivers foreløbige skøn over opgaven. For en uddybende
beskrivelse af udbuddet, de omfattede ydelser og den indledende markedsdialog henvises der til materiale
herom på hjemmesiden: www.ejendomsstyrelsen.dk

II.3)

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/08/2017

Del IV: Procedure
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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:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse afholder markedsdialog den 5.7.2016 i form af en række individuelle
dialogmøder med potentielle leverandører. Møderne vil have en varighed på 1 time. Tilmelding til dialogmøde
bedes fremsendt via e-mail til Randi Sørensen (fes-udb04@mil.dk ) cc senest den 30.6.2017.
Nærmere information om markedsdialogen kan findes på www.ejendomsstyrelsen.dk, hvor bl.a. temaer til
markedsdialogen vil blive gjort offentligt tilgængelige.
Ejendomsstyrelsen forventer af ressourcemæssige årsager at afholde maksimalt fem dialogmøder.
Såfremt et større antal interesserede virksomheder henvender sig på baggrund af annonceringen, vil
udvælgelsen af virksomheder, der inviteres til at deltage i et individuelt dialogmøde, ske ved en vurdering
af, hvilken sammensætning af deltagere der i forhold til virksomhedens størrelse og aktivitetsområder giver
et repræsentativt billede af markedet. De virksomheder, der eventuelt ikke får mulighed for at deltage i de
individuelle dialogmøder, kan i stedet sende deres skriftlige kommentarer til det offentliggjorte materiale til
ovenstående kontaktperson.
VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2017

