SYDHAVNSKVARTERET
UDBUDSBETINGELSER

1. INDLEDNING
Med henblik på at sikre opfyldelse af de visioner, som er beskrevet
i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret samt det tilhørende
Værdi- og kvalitetskatalog, udbyder Aarhus Kommune nu byggefelter til salg i det nordlige område af Sydhavnskvarteret (i det følgende benævnt ”Området”).

Da den konkrete placering af byggerettighederne og de nærmere
vilkår for den fremtidige anvendelse ikke endeligt kan defineres
ved udbuddet, men vil ske i takt med udarbejdelse af bydelsplan
mv., fastsættes købesummen endeligt i forbindelse med køberettens udnyttelse.

Sydhavnskvarteret skal være kendetegnet ved erhverv, byliv og
social mangfoldighed. Der vil blive arbejdet strategisk med at udvikle et urbant erhvervsfællesskab mellem virksomhederne.

Køberetten er betinget af, at køber i samarbejde med Aarhus
Kommune, Bydelsforeningen og øvrige købere har samarbejdet
om at udarbejde en bydelsplan for Området, som kan godkendes af Aarhus Kommune, samt at Aarhus Kommune kan godkende
det projekt, som køber skal opføre på det erhvervede byggefelt.

VisitAarhus har som en del af sine pejlemærker frem imod 2025,
at der skal etableres flere internationale hotelbrands i Aarhus. Sydhavnskvarteret kunne være et muligt sted til at placere et sådant
hotel.
Der kan afgives tilbud på køberet til et byggefelt inden for Områdets tre zoner til etablering af bebyggelse til kontor, hotel, detailhandel/restaurant og/eller kultur/offentlig funktion.
De tilbudsgivere, der erhverver en køberet, skal i samarbejde
med Aarhus Kommune, Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret og eventuelle andre tilbudsgivere udarbejde en bydelsplan for
Området. Denne proces har til formål at klarlægge det fysiske og
strategiske grundlag for udvikling af området i overensstemmelse
med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret samt det tilhørende
Værdi- og kvalitetskatalog.
I denne forbindelse skal de udvalgte teams/tilbudsgivere påregne
deltagelse i som minimum tre heldagsworkshops henover vinteren 2018/2019 samt forberedelse til disse møder. Aarhus Kommune er sammen med tilknyttede rådgivere hovedansvarlig for
udarbejdelsen af Bydelsplanen, men der forventes en betydelig
grad af samarbejde fra tilbudsgivers side samt samarbejde med
andre interessenter og offentlighed. Det forventes, at bydelsplanen udarbejdes fra december 2018 -april 2019.
Sideløbende med udarbejdelse af bydelsplanen forventes det, at
køber i samarbejde med Aarhus Kommune arbejder på det projekt, som køber skal opføre på det erhvervede byggefelt.

Når bydelsplanen og projektet er godkendt af Aarhus Kommune,
og der er fastsat en pris for erhvervelse af byggefeltet, jf. nærmere
nedenfor om prisfastsættelsen, indrømmes tilbudsgiver en frist til
at udnytte køberetten.
Ejendommene udbydes i henhold til lov om kommunernes
styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste
ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i dette udbudsmateriale med tilhørende bilag.
Udbuddet sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne
tilbud.

Samtidig med dette udbud ønsker Aarhus Kommune at gennemføre et ”Open Call”, hvor interesserede brugere kan byde ind
med en interesse i en kommende placering og funktion i området. I den efterfølgende proces med udarbejdelse af en bydelsplan
for Området, vil disse interessetilkendegivelser indgå som en vigtig del af udformningen af planerne og placeringen af byggefelter
og funktioner. Derfor kan tilbudsgiver også bevare” tomme” arealer i sit projekt, som vil kunne rumme disse kommende brugere/ funktioner.

2. UDBUDSMATERIALE
Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser samt
køberetsaftale og købsaftale med bilag.
Spørgsmål 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 i denne forbindelse 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. Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til Camilla Gade
Birkeholm, cagb@aarhus.dk.

Hvis 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.aarhus.dk/sydhavnskvarteret i anonymiseret form.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at rette udbudsmaterialet, såfremt Aarhus Kommune bliver opmærksom på fejl eller
udeladelser. Sådanne eventuelle rettelser til udbudsmaterialet
vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på kommunens
hjemmeside www.aarhus.dk/sydhavnskvarteret. Tilbudsgiverne
opfordres til løbende at holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser.

3. AFLEVERING AF TILBUD
Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 1. november
2018.

Kuverten skal indeholde det samlede skriftlige tilbud, være lukket
og mærket “Udbud, Sydhavnskvarteret”.

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt
til Aarhus Kommune,Teknik og Miljø, Arealudvikling, Kalkværksvej
10, 8000 Aarhus C, att. Camilla Gade Birkeholm.

Tilbuddet skal afleveres i otte trykte eksemplarer i A4-format og
digitalt på USB med navn på.
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4. TILBUDDETS UDFORMNING
Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsbetingelser og udbudsmaterialet.

• den endelige placering af byggerettighederne

Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen
og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i tilbuddene), bedes tilbuddene følge følgende disposition:

• kvalitet

1. Angivelse af zone, hvor byggefeltet ønskes placeret
2. Angivelse af ønsket antal etagemeter, opdelt på funktioner
3. Bekræftelse af, at tilbudsgiver vil betale købesum inden for
de fastsatte intervaller

• den konkrete anvendelse

• de konkrete krav til parkering
• øvrige tekniske forhold, herunder anlæg af eventuelle udearealer, fællesarealer, byggemodning mv.
Købesummen fastsættes inden for følgende fastlagte intervaller
for etagemeterpriser ekskl. moms for de enkelte funktioner:

4. Beskrivelse af kompetencer/erfaring

•

Kontor 			4.000-6.000

5. Besvarelse af spørgsmål om delstrategier

•

Detail/ restaurant 		

2.500-4.500

•

Kultur/ offentlig funktion

1.500-4.000

Bemærk, at hvert enkelt tilbud skal følge ovenstående disposition.

•

Hotel 		

4.000-6.000

Det bemærkes særligt, at Aarhus Kommune ikke ønsker at modtage renderinger og skitser af et kommende projekt på ejendommen. En illustrationsplan eller oversigt over funktioner er
tilstrækkeligt. Det understreges, at der ikke i forbindelse med tildeling, jf. pkt. 9, sker en arkitektonisk gennemgang af projekterne.

Tilbudsgiver skal ud over købesummen, jf. ovenfor, betale 175.000
kr. ekskl. moms pr. parkeringsplads til dækning af parkeringskrav til
tilbudsgivers bebyggelse, jf. den betingede købsaftale.

Ad 1) Zone
Hvert tilbud skal klart angive, hvilken zone eller hvilke zoner, som
byggefeltet ønskes placeret i. Hvis der angives flere zoner, kan der
angives en prioritering af zonerne.
Tilbud om køberet til et eller flere byggefelter i en zone må ikke
være betinget af, at tilbudsgiver også får køberet til et eller flere
byggefelter i andre zoner.

Ad 2) Etagemeter/funktioner
Hvert tilbud skal klart angive det ønskede antal etagemeter og
den ønskede funktion. Hvis der ønskes køberet til flere funktioner på samme byggefelt, skal der angives et antal etagemeter for
hver funktion.

Ad 3) Pris:
Tilbuddene skal ikke indeholde pris. Køberetten tildeles til en
købesum, der fastlægges endeligt, når der er udarbejdet projekt
for tilbudsgivers bebyggelse på byggefeltet og bydelsplan for Området.
Købesummen fastsættes af en uafhængig ejendomsmægler efter
følgende principper:

Ad 4) Beskrivelse af kompetencer/erfaring:
Tilbuddet skal vedlægges CV’er og referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiver har eller råder over de fornødne kompetencer og erfaringer – herunder inden for byplanlægning, arkitektur,
sociologi, bylivsaktiviteter samt integration af kunst, bevægelsesformer og socialt udsatte i det offentlige rum – til at kunne deltage i og bidrage til den i køberetsaftalen beskrevne bydelsplan og
det enkelte byggeprojekt og til at gennemføre byggeriet i overensstemmelse med disse planer og projektet.
Tilbudsgiver vil have mulighed for at supplere med yderligere
kompetencer i udviklingsprocessen.

Ad 5) Besvarelse af spørgsmål omkring delstrategier:
Tilbudsgiver bedes på maksimalt i alt ti A4-sider om at besvare
nedennævnte spørgsmål vedrørende de otte delstrategier, som i
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er udpeget med henblik
på at realisere visionen for Sydhavnskvarteret:
1. Delstrategi 1 - Et dynamisk erhvervsøkosystem
Hvordan vil tilbudsgivers projekt bidrage til at skabe et urbant erhvervsfællesskab mellem små og store virksomheder – og mellem
forskellige virksomheder – i Sydhavnskvarteret?

2. Delstrategi 2 - Kunst og kulturproduktion i byrummet

5. Delstrategi 5 - Til, fra og rundt i bydelen

Det er Udviklingsplanens tese, at kunst skaber identitet og oplevelse i det offentlige rum, og at kunsten udfordrer borgerne, brugerne, erhvervene og interessenterne. Hvordan vil tilbudsgivers
kommende projekt bidrage til, at kunst og kulturproduktion vil
aktivere det offentlige rum i Sydhavnskvarteret?

Mobiliteten i og tilgængeligheden til og fra Sydhavnskvarteret skal
udvikles med det samme og skabe sammenhæng internt i bydelen
såvel som mellem Sydhavnskvarteret og de store, tætbefolkede
boligområder mod vest. Tilbudsgiver bedes besvare, hvordan tilbudsgivers projekt vil være med til at binde Sydhavnskvarteret
sammen med midtbyen, Frederiksbjerg og de øvrige bynære havneområder?

3. Delstrategi 3 - Rum for de socialt udsatte
Hvordan ønsker tilbudsgiver at bidrage til at gentænke de socialt
udsattes rolle i byudviklingen, således at Sydhavnskvarteret bliver
et sted, de socialt udsatte selv er med til at skabe? Herunder ønskes tilbudsgivers bud på, hvordan de forskellige socialt udsatte i
Sydhavnskvarteret kan indgå som en ressource, som inddrages i
opgaver i relation til virksomhedsdrift og i udviklingen af området?
4. Delstrategi 4 - En bydel i bevægelse
Som et særligt kendetegn for Sydhavnskvarteret ønsker Aarhus
Kommune at etablere rige muligheder for bevægelse i byrummet samt i, på og mellem bygningerne. Tilbudsgiver bedes angive
sit bud på, hvordan man ønsker at bidrage til denne ambition om
særlige udfoldelsesmuligheder i Sydhavnskvarteret, der på én gang
understøtter Aarhus’ image som en sund by og samtidig bidrager
til at styrke såvel bylivet som fællesskabet i den nye bydel på tværs
af de mange brugergrupper.

6. Delstrategi 6 - Bevaring, fornyelse og omdannelse
Hvordan forestiller tilbudsgiver sig at bidrage til, at Sydhavnskvarteret bliver stedet, hvor det gamle møder det nye, og hvor
balancen mellem fornyelse og bevaring af områdets unikke værdier sikres?
7. Delstrategi 7 - Levende byrum
Hvordan kan tilbudsgivers projekt bidrage til, at byrum, uderum
og stueetager danner en optimal ramme for det levende byliv og
bydelens samlede liveability – fx ved levende og åbne stueetager?
8. Delstrategi 8 - Aktiviteter
Hvordan vil tilbudsgiver bidrage til, at Sydhavnskvarteret aktiveres – midlertidigt såvel som permanent – fra første dag og supplerer de eksisterende aktiviteter med nye initiativer i området?

5. OPLYSNING OM TILBUDSGIVER
Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPRnr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger skal gives om eventuelle rådgivere, entreprenører og leverandører.
Tilbuddet skal desuden indeholde oplysning om eventuelle rådgivere, entreprenører og leverandørers 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 virksom-

hederne 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 køberetsaftalen
og købsaftalen over for Aarhus Kommune.
Det skal fremgå af tilbuddet, om de endelige aftaler forventes indgået med et konsortium med enkelte eller en enkelt deltager heri
eller med et selskab med begrænset hæftelse.
For selskaber med begrænset hæftelse skal tilbuddet indeholde
oplysning om de aktuelle og fremtidige ejerforhold, herunder om
de ultimative ejere.

6. VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i seks måneder
fra tilbudsafgivelsen.

7. TILBUDSVEDERLAG
Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder for udarbejdelse af tilbud, projektforslag og deltagelse i forhandling. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse hermed og med eventuel efterfølgende
kontrahering er Aarhus Kommune uvedkommende.
Tilbudsgiverne modtager ligeledes ikke noget vederlag for deltagelse ved udarbejdelse af de i køberetsaftalen beskrevne planer

for bydelen og den videre bearbejdning af tilbudsgivers projekt
mv. efter indgåelse af køberetsaftale, idet tilbudsgivers økonomiske interesser i processen i det hele er indeholdt i og afstemt
med køberettens vilkår.
Modtagne tilbud returneres ikke.

8. FORTROLIGHED
Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt.
Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere 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
forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der
ikke er offentligt tilgængelige.
Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i
forvaltningen finder anvendelse ved Aarhus Kommunes salg af arealer. Hvis tilbudsgiveren 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 bemærkes, at processen i forbindelse med udarbejdelse af bydelsplan vil være underlagt en betydelig grad af
samarbejde med andre interessenter og offentlighed, hvorfor materiale, som indgår heri, som udgangspunkt ikke kan holdes fortroligt.
Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Aarhus Kommunes ejendom 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.

9. TILBUDSEVALUERING
Tilbuddene vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg med
repræsentanter fra forskellige magistrater i Aarhus Kommune og
Lars Bendrup,Transform. Bedømmelsesudvalget vil blive bistået af
yderligere rådgivere, hvis det måtte vise sig relevant på baggrund
af de indkomne tilbud.

For at et tilbud kan indgå i tilbudsevalueringen, skal tilbudsgiver
dokumentere en tilstrækkelig finansiel styrke til
• at kunne betale Aarhus Kommune købesummen, forstået som
det ønskede antal etagemeter ganget med det maksimale beløbsinterval for den ønskede funktion
• at kunne stille sikkerhed i overensstemmelse med den betingede købsaftales bestemmelser herom og
• at finansiere det i tilbudsgiverens tilbud beskrevne projekt

Dokumentation skal ske ved fremlæggelse af seneste regnskab
eller økonomiske nøgletal for tilbudsgiver.
Tilbud, der opfylder ovennævnte krav til finansiel styrke, vil blive
evalueret på baggrund af følgende kriterier:

• Hvordan tilbudsgivers funktioner i kombination med de øvrige
tilbudte funktioner passer ind i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret
• Hvordan tilbudsgiver har besvaret spørgsmål om delstrategier
• Hvordan tilbudsgivers kompetencer og erfaringer – herunder
inden for byplanlægning, arkitektur, sociologi, bylivsaktiviteter
samt integration af kunst, bevægelsesformer og socialt udsatte i
det offentlige rum – understøtter tilbudsgivers evne til at deltage
i og bidrage til den i køberetsaftalen beskrevne bydelsplan og det
enkelte byggeprojekt og til at gennemføre byggeriet i overensstemmelse med disse planer og projektet.
Ovenstående rækkefølge er ikke udtryk for den vægt, der tillægges hvert kriterium
Hvis det efter evalueringen af ovennævnte kriterier viser sig, at
de bedst evaluerede tilbuds samlede antal etagemeter er enten
højere eller lavere end det udbudte antal etagemeter i en given
zone, tager Aarhus Kommune forbehold for at indlede forhandlinger med tilbudsgiverne om op- eller nedjustering af antallet
af etagemeter, samt at lade tilbudsgivers evne til at op- eller nedjustere antallet af etagemeter indgå som et tildelingskriterium i
tilbudsevalueringen, alt med henblik på at opnå den samlet set
bedste bebyggelse i de enkelte zoner ud fra de angivne kriterier.

10. FORBEHOLD
Eventuelle forbehold, herunder overfor bestemmelser i udkast til
køberetsaftale med bilag, skal angives særskilt under overskriften
“Forbehold”.
Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til
konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet.

budsmaterialet, 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.

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 ud-

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.

11. FORHANDLINGER
Tilbudsgiver vil blive indkaldt til et præsentationsmøde, hvor tilbudsgiver får anledning til at præsentere af sit tilbud. På mødet
kan Aarhus Kommune tillige stille supplerende spørgsmål til det
modtagne tilbud.
Aarhus Kommune forbeholder sig endvidere ret til at 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 forhold i tilbuddene,.
Aarhus Kommune forbeholder sig i forhandlingsforløbet ret til
at udskille tilbudsgivere, som efter Aarhus Kommunes vurdering
ikke vil kunne komme i betragtning. Vurderingen vil blive foretaget i forhold til de fastlagte tildelingskriterier.

12. ORIENTERING
Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt 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 køberetsaftale
er underskrevet ubetinget af begge parter og byrådets godkendelse foreligger.

