
SPANIEN 19
UDBUDSBETINGELSER



1.  INDLEDNING

Aarhus Kommune udbyder nu ejendommen Spanien 19 til salg. 
Ejendommen har tidligere været brugt af Aarhus Kommunes Mag-
istratsafdeling for Sociale forhold og beskæftigelse.  

Aarhus Kommune har vedtaget en Udviklingsplan for Sydhavnsk-
varteret i september 2018. Sydhavnskvarteret skal være kende-
tegnet ved erhverv, byliv og social mangfoldighed. Der vil blive 
arbejdet strategisk med at udvikle et urbant erhvervsfællesskab 
mellem virksomhederne. 

I henhold til Aarhus Kommunes erhvervsplan 2018-2019 ønsker 
Aarhus Kommune at skabe gode rammer for innovations- og 
erhvervsudviklingsmiljøer og at styrke iværksætterkulturen. Sy-
dhavnskvarteret er udpeget som et af 6 områder i Aarhus, hvor 
projektet ”Byens udvikling og vækst” skal medvirke til at stimul-
ere fremvæksten af bymiljøer, der understøtter værdiskabelse og 
vækst. 

Aarhus Kommune ønsker, at ejendommen Spanien 19 fre-
madrettet skal være driver for et iværksættermiljø, der blandt 
andet kunne rumme: 

• Kontorfaciliteter samt adgang til fælles service (reception, print, 
café, kantine, højhastighedsnetværk, sociale arrangementer). 

• Interessante og inspirerende events målrettet startups og scale-
ups.

• Løbende kontakt til investormiljøer, venturefonde og andre 
kilder til finansiering af virksomhedernes vækst.

• Tilknytning af erfarne erhvervsfolk, som kan fungere som men-
torer for startup-virksomhederne. 

Spanien 19 skal fungere i samspil med Sydhavnskvarterets øvrige 
brugere og interessenter i overensstemmelse med strategierne i 
Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. 

Ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse 
§ 68 og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt 
udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejen-
domme 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.

Køber skal ud over købesummen betale 175.000 kr. ekskl. moms 
pr. parkeringsplads, jf. udkast til betinget købsaftale. 

Det er muligt at besigtige ejendommen. I så fald kan man kon-
takte Mads Bay, madb@aarhus.dk, tlf. 29208601. Der gøres op-
mærksom på, at der alene er tale om en besigtigelse – og der vil 
ikke under besigtigelsen blive besvaret spørgsmål om udbuddet. 
Eventuelle spørgsmål vil skulle stilles skriftligt som anført neden-
for under pkt. 2

2. UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser samt 
udkast til betinget købsaftale med bilag. 

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i overensstem-
melse med de stillede krav, er det muligt at stille skriftlige spørg-
smål til udbudsmaterialet. 

Aarhus Kommune opfordrer i denne forbindelse tilbudsgiverne 
til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er for-
hold 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 udbudsmate-
rialet, vil der blive orienteret herom ved besvarelsen af de still-
ede spørgsmål. Spørgsmål og svar vil, i det omfang det vurderes 
at være relevant, blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjem-
meside www.aarhus.dk/sydhavnskvarteret i anonymiseret form. 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at rette udbudsmate-
rialet, 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 of-
fentliggjorte rettelser. 
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3. AFLEVERING AF TILBUD

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 1. november 
2018 kl. 12.00.  

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. 

Kuverten skal indeholde det samlede skriftlige tilbud, være lukket 
og mærket “Udbud, Spanien 19”. 

Tilbuddet skal afleveres i otte trykte eksemplarer i A4-format 
og digitalt på USB med navn på. Såfremt tilbudsgiver ønsker at 
aflevere model eller plancher, bedes disse alene afleveret i 1 ek-
semplar. 

4. TILBUDDETS UDFORMNING

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbuds-
betingelser og udbudsmaterialet. 

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-
nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontakt-
personer. Tilsvarende oplysninger skal gives om eventuelle rådg-
ivere, entreprenører og leverandører samt oplysning om disses 
ydelser og betydning for projektet.

Afgives tilbud af flere virksomheder i forening, skal tilbuddet inde-
holde tilsvarende oplysninger for hver af disse samt oplysninger 
om den enkelte virksomheds rolle i samarbejdet. Tilbuddet skal 
desuden indeholde oplysning om, hvorvidt virksomhederne 
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 købsaftalen over for Aarhus 
Kommune. 

Det skal fremgå af tilbuddet, om den endelige aftale forventes ind-
gået med et konsortium med enkelte eller en enkelt deltager heri 
eller med et selskab med begrænset hæftelse. En virksomhed kan 
kun deltage i ét konsortium.

Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, skal sel-
skabsdeltagerne, herunder de ultimative ejere, samt egenkapital-
ens størrelse som minimum angives.

Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde en tilstrækkelig finansi-
el styrke til at kunne betale købesummen, herunder stille sikker-
hed i overensstemmelse med den betingede købsaftale. Tilbuddet 
skal således vedlægges dokumentation i form af seneste offentlig-
gjorte regnskab eller økonomiske nøgletal for tilbudsgiver. 

Redegørelse for tilbudsgivers projekt

Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

• Redegørelse for den planlagte indretning og anvendelse af Span-
ien 19

• Beskrivelse af koncept for drift af ejendommen, herunder af 
hvordan den planlagte anvendelse sikres videreført

• Beskrivelse af hvordan tilbudsgivers projekt lever op til strate-
gierne i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. 

• Tilbuddet skal vedlægges en tidsplan for tilbudsgivers projekt og 
forventet ibrugtagning af købers byggeri. 

Pris

Ejendommen udbydes til en mindstepris på 105.000.000 kr.  Til-
bud under mindsteprisen vil blive betragtet som ukonditions-
mæssigt.

Der skal afgives en fast pris for erhvervelsen af ejendommen. Til-
budsprisen skal være angivet i danske kr.

Den tilbudte pris skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. 

Vedståelsesfrist

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud til og med 1. marts 
2019. 

Orientering om resultatet af udbudsforretningen indebærer ikke, 
at tilbudsgiver er frigjort fra sit tilbud. Aarhus Kommune anser 
endvidere ikke en aftale for indgået, og udbudsforretningen for 
afsluttet, før betinget købsaftale er underskrevet af begge parter. 



6. FORTROLIGHED

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materi-
ale skal behandles fortroligt. 

Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere 
og entreprenører, er forpligtede til at iagttage ubetinget tav-
shed 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 ar-
ealer. Hvis tilbudsgiveren har specificeret bestemte informationer 

som fortrolige, vil Aarhus Kommune, i det omfang det ikke strid-
er mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at 
sådanne informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige til-
budsgivere. 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informa-
tioner 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 tilbuds-
giveren og Aarhus Kommune.

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse med delta-
gelse i denne udbudsforretning, herunder for udarbejdelse af til-
bud, projektforslag og deltagelse i forhandling. Tilbudsgivers om-
kostninger i forbindelse hermed og med eventuel efterfølgende 
kontrahering er Aarhus Kommune uvedkommende. 

Tilbudsgiverne modtager ligeledes ikke noget vederlag for delt-
agelse ved udarbejdelse af de i købsaftalen beskrevne planer for 
Sydhavnskvarteret og den videre bearbejdning af tilbudsgivers 
projekt mv. efter indgåelse af købsaftale, idet tilbudsgivers økono-
miske interesser i processen i det hele er indeholdt i og afstemt 
med købsaftalens vilkår.

Modtagne tilbud returneres ikke.  
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8. FORBEHOLD 

Eventuelle forbehold, herunder over for bestemmelser i udkast 
til købsaftale med bilag, skal angives særskilt under overskriften 
“Forbehold”. 

Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til 
konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet.

Med henblik på at kunne behandle alle tilbud lige samt at kunne 
foretage en sammenligning af de indkomne tilbud, vil Aarhus Kom-
mune være berettiget til at kapitalisere eventuelle forbehold. Det 
skal således understreges, at eventuelle forbehold over for ud-

budsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres, eller som Aarhus 
Kommune vælger ikke at kapitalisere, og som efter Aarhus Kom-
munes vurdering er så væsentlige, at de ikke kan indgå i den sam-
lede vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, vil kunne 
medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt og følgelig 
ikke tages i betragtning. 

Aarhus Kommune forbeholder sig generelt ret til at afvise tilbud, 
som indeholder forbehold. Manglende opfyldelse af kravene til til-
budsgivers tilbud anført i nærværende udbudsbetingelser anses 
som udgangspunkt for et forbehold. 

9. FORHANDLINGER 

Tilbudsgiver vil blive indkaldt til et præsentationsmøde, hvor til-
budsgiver 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 for-
handlinger med tilbudsgiverne. Forud for sådanne forhandlinger 
vil tilbudsgiver blive oplyst om den nærmere procedure for for-
handlingerne.

Under forhandlingerne vil tilbudsgiver blive gjort opmærksom på 
tilbuddets svage og stærke egenskaber. Forhandlingerne kan om-
fatte alle forhold i tilbuddene, herunder pris. 

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.

10. ORIENTERING

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive ori-
enteret om evalueringen af de modtagne tilbud og udfaldet af ud-
budsforretningen. 

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 af-
tale anses således ikke for indgået, før den betingede købsaftale 
er underskrevet ubetinget af begge parter og byrådets godkend-
else foreligger.

7. TILBUDSEVALUERING

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

Evaluering af de indkomne tilbud foretages på baggrund af følgen-
de tildelingskriterier: 

• Den tilbudte pris

• Tilbudsgivers påtænkte projekt, herunder hvordan projektet 
opfylder Aarhus Kommunes ønsker til ejendommens drift og an-
vendelse, jf. pkt. 1, hvordan projektet opfylder Aarhus Kommunes 
strategier for udvikling af Sydhavnskvarteret, jf. Udviklingsplanen 
for Sydhavnskvarteret, og hvordan denne drift og anvendelse kan 
sikres fremadrettet. 


