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1 Åbent

Meddelelser fra formanden

046695-2013

_________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. april 2014
2 Åbent

Udvidelse af Skovshoved Havn - anlægsbevilling

024118-2009

Resumé
Udvidelsen af Skovshoved Havn har været i offentligt udbud. Sagen forelægges nu med henblik på
en beslutning om anlægsbevilling af midler samt valg af totalentreprenør til udførelse af opgaven.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsen møde den 16. december 2013, dagsordenspunkt 4, godkendte
Kommunalbestyrelsen enstemmigt projektforslag for udvidelse af Skovshoved Havn samt udbudsog entrepriseformen.
Efter en indledende prækvalifikationsrunde i november og december 2013 blev der igangsat udbud
af projektet, og der er indkommet tre tilbud indenfor tidsfristen.
På Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2013, dagsordenspunkt 1, blev der givet en orientering
om resultatet af udbuddet samtidig med, at resultatet af udbuddet blev drøftet.
Tildelingskriteriet for valg af totalentreprenør har været det økonomisk mest fordelagtige tilbud med
prisen som den væsentligste faktor. Prisen vægtes med 60 % og tilbuddets kvalitet vægtes med 40
%. Tilbuddets kvalitet vurderes på baggrund af en forslag til bemanding, proces og projekt. Der
vedlægges et evalueringsnotat samt bilag, der giver overblik over anlægsøkonomien.
Ifølge tidsplanen kan udførelsen påbegyndes ultimo april 2014, og udførelsen er planlagt således,
at havnen vil være i almindelig drift frem til september/oktober 2014. Havnen vil herefter være i
meget begrænset drift frem til ultimo april/primo maj 2015, hvor den udvidede havn forventes
ibrugtaget, idet afsluttende landarbejder udføres i løbet af sommeren 2015.

Vurdering
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På basis af de indkomne tilbud vurderes Arkil at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige
tilbud. Tilbuddet følger intentionerne i projektforslaget, og det tilbudte projekt vurderes som en
traditionel, solid ingeniørmæssig løsning med særlig god forståelse og respekt for
arkitektprojektets design.

Indstilling
Efter drøftelse i Økonomiudvalget den 31. marts 2014 og orientering af Kommunalbestyrelsen efter
Kommunalbestyrelsens møde samme dag indstilles til drøftelse, om projektet skal gennemføres
som beskrevet i vedlagte notat, herunder:
1. At Arkil tildeles opgaven som totalentreprenør på udvidelsen af Skovshoved Havn.
2. At der indarbejdes supplerende rådighedsbeløb i budgetforslaget for 2015 svarende til
merudgiften og merindtægten i forhold til de allerede afsatte rådighedsbeløb, jf. skema 4.
3. At der gives en anlægsbevilling til udvidelse af Skovshoved Havn og en indtægtsbevilling,
jf. skema 4, med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb.
4. At øvrige konsekvenser for indtægter mv. indarbejdes i budget 2014 og i budgetforslag
2015, jf. skema 4
5. At takster og indskud for at have bådplads i den udvidede Skovshoved Havn fastsættes i
overensstemmelse med ovenstående.

_________________________
Bilag
Bilag 1 - Tilbudsevaluering SKH 03 04 14
Bilag 2 - Notat om anlægsøkonomien
Bilag 3 - Skema over anlægsøkonomien
Bilag 4 - Skema over økonomi fordelt på sejlere, erhvervsarealer og kommunen
Bilag 5 - visualiseringer af mulige besparelser
Bilag 6 - Skema 4 Skovshoved havn I
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