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Kære beboere 

Vi har hermed glæden af at 
give jer en status på vores 
fortsatte arbejde med hel-
hedsplanen.

Prækvalifikation af entre-
prenører
Byggesagen er nu så langt, at 
vi snart henter priser fra en-
treprenører, et såkaldt udbud.

Udbudsfasen starter med en 
såkaldt prækvalifikation af en-
treprenører, som er en indle-
dende udvælgelsesfase, hvor 
de bedst kvalificerede ansøge-
re får mulighed for at afgive 
en ansøgning på at deltage i 
arbejdsopgaven.
I ansøgningen skal de virk-
somheder, der ønsker at del-
tage, redegøre for og/eller 
dokumentere, at de er kvalifi-
cerede til at løse den konkrete 
opgave.

Primo marts 2022, vil dem der 
har ansøgt blive forelagt byg-
geudvalget, hvorefter vi i sam-
råd udvælger 5 entreprenører, 
som i lyset af den udbudte op-
gave har den bedste tekniske 
og faglige formåen. 
Der bliver lagt vægt på følgen-
de udvælgelseskriterier:

• I hvor høj grad refer-
encerne minder om den 
udbudte opgave ift. 
renovering af almene 
boliger der er beboet un-
der renoveringen.

• I hvor høj grad refer-
encerne minder om den 
udbudte opgaves arbejder.

• I hvor høj grad refer-
encerne viser erfaring med 
beboerkoordinering/be-
boerinddragelse, hvor an-
søger har haft rollen som 
hovedentreprenør.

Man vil indgå kontrakten med 
den entreprenør, der sam-
let vurderes at have afgivet 
det tilbud, der har det bed-
ste forhold mellem pris og 
kvalitet. 

Udbud
Rådgiver har i samarbejde 
med byggeudvalget og DAB 
udarbejdet udbudsprojektet.
Der har været en tæt og god 
dialog hele vejen igennem for-
løbet og vi har nu et godt og 
gennemarbejdet udbudspro-
jekt. 

Medio marts 2022 sendes ud-
budsprojektet til de 5 udvalgte 
entreprenører.

Ultimo maj 2022 vælges den 
vindende entreprenør.

Primo august 2022 efter af-
holdelse af forhandlingsmøder 
mv. skrives der kontrakt.
Der forventes byggestart ul-
timo august 2022. 

Ovenstående tidsangivelser er 
foreløbige / vejledende og der 
kan forekomme ændringer, 
som vi i så fald vil informere 
om løbende.

Det videre forløb
Hvornår arbejdet opstartes 
og hvorledes det kommer til 
at forløbe vil I blive orienteret 
om senere gennem varslinger 
og et informationsmøde.

Efter vi har valgt entreprenør 
primo august 2022, afholdes 
et informationsmøde medio 
august 2022.
 
På mødet informeres der om 
hvordan byggesagen kom-
mer til at forløbe, hvorledes 
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byggesagen vil influere på jeres 
hverdag og der præsenteres tid-
splaner. 
På mødet vil I kunne stille spørgsmål 
og få svar enten direkte eller efter-
følgende på skrift. 

Herudover bliver i orienteret 
med:
En 3 måneders varsling, som over-
ordnet beskriver hvad der skal ske.
En 6 ugers varsling, som mere 
specifik beskriver hvad og ca. 
hvornår det skal ske
Herefter udsendes både en 14 dages 
varsling og efterfølgende en 3 dag-
es varsling, som præcis beskriver 
hvornår arbejdet i din bolig udføres.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Henrik Glæsner Christensen

Projektleder,
DAB Byg & Renovering

 


