
 

 

KONCESSIONSKONTRAKT OM OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 

    Bygge- og anlægskontrakt 

    DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED 

    I.1)  Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse:  

    Energistyrelsen, Att.: Maria Jørgensen, Amaliegade 44, DK-1256 København  

    K. Telefon: +45 33 92 67 00. Fax: +45 33 11 47 43. E-postadresse:  

    ENS@ENS.dk. Internetadresse (URL): www.ens.dk. 

    I.2)  Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1. 

    I.3)  Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1. 

    I.4)  Adresse, som ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Som i I.1. 

    I.5)  Type ordregivende myndighed: Central myndighed. 

    DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND 

    II.1)  Beskrivelse af koncessionen 

    II.1.1)  Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen:  

    Havvindmøllekoncession. 

    II.1.2)  Beskrivelse: Koncessionens indhold: 

    Koncessionen omfatter en tilladelse til forundersøgelser og efter  

    ansøgning tilladelse til etablering af elproduktionsanlæg samt eneret til  

    udnyttelse af vindenergien i 25 år inden for et bruttoområde ved Horns  

    Rev. Bruttoområdet afgrænses af følgende x, y koordinater (UTM32, datum  

    ED50): (383616; 6201960); (442286; 6182946); (384367; 6159803); (437657;  

    6142790). 

    Der tages forbehold for mindre justeringer af bruttoområdet. En nærmere  

    beskrivelse af området, herunder eventuelle særlige hensyn, der skal tages  

    på området, vil fremgå af udbudsmaterialet, som udsendes til de ansøgere,  

    der bliver prækvalificeret. 

    Der tildeles een koncession. 

    Ledningsnet fra land til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne  

    forbindelsesnet inklusiv en transformerstation etableres og drives af  

    transmissionsselskabet i området. Elektriciteten ilandføres til det danske  

    elforsyningsnet. 

    Det kan oplyses, at Energistyrelsen planlægger at udbyde en tilsvarende  

    koncession for et område i Østdanmark. 

    II.1.3)  Arbejdssted: Se II.1.2). Der har været gennemført screening af  

    området. Resultatet af screeningen vil fremgå af udbudsmaterialet,  



 

 

    herunder i form af krav til vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM). 

    II.1.4)  Nomenklatur 

    II.1.4.1)  CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary): 31121340. 

    II.2)  Ordrens mængde eller omfang 

    II.2.1)  Samlet mængde eller omfang: Et areal på maksimalt 35 km2 til  

    opførelse af en havvindmøllepark på 200 MW inden for det angivne  

    bruttoområde (se under II.1.2)). 

    DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER 

    III.1)  Betingelser for deltagelse 

    III.1.1)  Oplysninger om entreprenørens egne forhold og de nødvendige  

    oplysninger og formaliteter til vurdering af den krævede minimumskapacitet  

    af økonomisk, finansiel og teknisk art: Betingelser for deltagelse:  

    Udbuddet sker efter forhandling. Der udvælges 5 ansøgere i forbindelse med  

    prækvalifikationen, såfremt der modtages 5 kvalificerede ansøgninger. 

    Ansøgeren skal afgive oplysninger om egne forhold og sin tekniske og  

    økonomiske formåen til at kunne etablere og drive en havvindmøllepark.  

    Formålet med oplysningerne er at muliggøre Energistyrelsens bedømmelse af  

    ansøgerens retlige situation og økonomiske, finansielle og tekniske  

    kapacitet. Det er derfor magtpåliggende, at ansøgeren afgiver de nedenfor  

    angivne minimumsoplysninger. 

    Hvis ansøger er en sammenslutning, skal dokumentationen i del  

    III.1.1.1)-III.1.1.3) gives for hver deltager i konsortiet, og konsortiet  

    skal udpege en fælles befuldmægtiget. Dette gælder derimod ikke, hvis der  

    alene er tale om underleverandører. 

    III.1.1.1)  Retslig situation - krævet dokumentation: - Fuld serviceattest  

    fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden fuldgyldig dokumentation  

    for, at ansøgeren ikke befinder sig i nogen af de i bygge- og  

    anlægsdirektivets artikel 24, stk. 1, litra a, b, c, e og f nævnte  

    situationer. 

    - Ansøgers juridiske form, herunder eventuelle vedtægter. 

    - Ledelsens sammensætning. 

    - Ansøgers tilhørsforhold i en eventuel koncern. 

    III.1.1.2)  Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: -  

    Årsberetning med årsregnskab for det seneste regnskabsår eller anden  

    dokumentation for ansøgers balance og egenkapital samt omsætning. 



 

 

    - Revisorerklæring til dokumentation af, at ansøgers aktuelle økonomiske  

    og tekniske kapacitet ikke er væsentligt forringet i forhold til  

    tidspunktet for seneste årsregnskab. 

    III.1.1.3)  Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Ansøger skal kunne  

    dokumentere væsentlig og nyere erfaring med energiproduktion med  

    vindmølleparker samt offshore anlæg. Erfaringen kan enten være opnået hos  

    ansøgeren selv (eller i det ansøgende konsortium) eller i form af erfaring  

    hos en underleverandør, som ansøger har et bindende tilsagn om vil levere  

    den nødvendige erfaring, såfremt ansøgeren bliver udvalgt. 

    Ansøger skal indsende: 

    - Liste over udførte arbejder ledsaget af dokumentation herfor, herunder  

    projektbeskrivelse, fotos mv. 

    - Dokumentation for teknisk kapacitet derudover i form af: 

    - oplysninger om, hvilke teknikere og tekniske organer, som virksomheden  

    kan disponere over til udførelsen af arbejdet samt oplysninger om  

    uddannelse og erfaringer for ledende medarbejdere. 

    - erfaring med miljøledelse og kvalitetssikring. 

    DEL IV: PROCEDURER 

    IV.1)  Tildelingskriterier: Tildelingskriterierne er angivet i rækkefølge  

    med de vigtigste først. 

    1. Størrelsen af en afregningspris pr. kWh i et antal fuldlasttimer.  

    Afregningsprisen vil dække over et støttebeløb, som udbetales til  

    koncessionshaveren i tillæg til markedsprisen. 

    2. Projektets placering og fysiske udformning. 

    3. Tidsplan for projektets gennemførelse. 

    Tildelingskriterierne vil blive uddybet i udbudsmaterialet. 

    IV.2)  Administrative oplysninger 

    IV.2.1)  Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: 022530/78032-0005. 

    IV.2.2)  Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 1.9.2004.  

    Klokkeslæt: 14:00. 

    IV.2.3)  Sprog, der må benyttes af ansøgerne: Dansk. 

    DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER 

    VI.1)  Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej. 

    VI.2)  Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU’s  

    strukturfonde: Nej. 



 

 

    VI.3)  Yderligere oplysninger: IV.2.3) Sprog, der må benyttes af  

    ansøgerne: Bilagsmateriale til dokumentation af de retlige, økonomiske,  

    finansielle og tekniske oplysninger kan fremsendes på engelsk. 

    Energistyrelsen prækvalificerer 5 ansøgere, der vurderet på grundlag af de  

    retlige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger vurderes som mest  

    kvalificerede til at etablere en havvindmøllepark i det angivne område. 

    Anmodningen om deltagelse samt dokumentation skal afgives i original  

    eksemplar med 3 kopier på papir (ikke elektronisk, via telefax eller  

    telex). Anmodningen skal mærkes "prækvalifikation -  

    havvindmøllekoncession". 

    Samtlige ansøgere offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside med  

    angivelse af ansøgerens navn. Energistyrelsen forventer at give ansøgerne  

    svar inden for ca. 4 uger fra fristen for modtagelse af anmodninger om  

    prækvalifikation, jf. IV.2.2). De prækvalificerede ansøgere offentliggøres  

    ved navns nævnelse på Energistyrelsens hjemmeside. 

    Der tages forbehold for, at der bliver vedtaget et lovforslag om  

    indregning i elpriserne af det støttebeløb, som indgår i afregningsprisen. 

    VI.4)  Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 2.7.2004. 


