Statens Facility Management –
Bølge 2 – Informationsmøde
3. december 2020
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En af Danmarks største offentlige
ejendomsadministratorer og bygherrer
•

Forvalter godt 4,5 mio. m2 ejendomme
•

1 mio. m2 statsejede kontorejendomme
(Værdi 13 mia. kr)

•

2,1 mio. m2 statsejendomme på
universitetsområdet (Værdi 38 mia. kr.)

•

1,4 mio. m2 privatejede lejemål

•

Statens største bygherre med igangværende
byggerier for 5 mia. kr.

•

Administrerer over 1.850 lejemål

•

Leverer i forbindelse med 1. bølge af Statens
Facility Management serviceydelser til flere end
20.000 brugere

•

Ca. 300 medarbejdere i Skanderborg og København
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Bygningsstyrelsens mission og pejlemærker
Mission
Vi er statens ejendomsvirksomhed på
universitets- og kontorområdet, og vi skal
derfor levere mere effektivt og professionelt,
end hvis kunderne selv havde ansvaret
Vi leverer attraktive og
veldrevne statslige
arbejdspladser

Vi reducerer statens
omkostninger til
arbejdspladser

Vi reducerer
klimabelastningen fra
statens arbejdspladser

Vi opretholder værdien af
statens bygningsaktiver

Vi tilpasser hurtigt og
effektivt statens
arbejdspladser til nye behov

Vi overholder gældende
regler og politikker for
statslig virksomhed

Vi forvalter Bygningsstyrelsens økonomi
ansvarligt, effektivt og transparent
Stærk bygherrefunktion

Integreret facility management

Optimeret ejendomsportefølje
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Hvorfor Statens Facility Management?

•
•

Professionaliserings- og styringspotentiale
Betydelige økonomiske gevinster

•
•

Fokus på kerneopgaven
Bygningsstyrelsen som én leverandør af både fysiske
rammer og services
God kvalitet i opgaveløsningen gennem
professionalisering og stordriftsfordele

Staten

Brugerne

•

•
•

Bygningsstyrelsen

Synergi i forhold til den eksisterende forretning
På sigt leverer Bygningsstyrelsen de samlede fysiske
rammer om statens arbejde
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Der er truffet regeringsbeslutning om en
statslig facility management løsning

Regeringens økonomiudvalg har godkendt:
 En facility managementløsning, der omfatter alle ministerier*
 Bygningsstyrelsen får ansvar for udbud, indkøb og styring af ydelserne
 Implementering sker i tre bølger
 Alle ydelser udbydes samlet
 Løsningen skal sikre kvalitet, fokus på kerneforretning samt effektivitet

* Eksklusiv politiet, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Forsvaret,
der allerede er omfattet af koncernfælles løsninger
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Bygningsstyrelsens målsætninger
med udbuddet

•

Vi udvikler sammen med leverandøren
et gensidigt berigende samarbejde.

•

Vi finder sammen med leverandøren
en naturlig balance mellem kvalitet i
leverancerne, brugernes tilfredshed
med løsningerne og effektivitet.

•

Vi øger professionaliseringen af
facility management området i staten
og sikrer tidssvarende løsninger
tilpasset vores behov.

9

Deltagere i bølge 2
MINISTEROMRÅDE

KUNDE

Statsministeriet

•

Statsministeriets departement

Finansministeriet

•

Finansministeriets departement

Udenrigsministeriet

•

Udenrigsministeriets departement

Justitsministeriet

•
•
•
•
•

Justitsministeriets departement
Domsstolsstyrelsen
Københavns Byret
Retten på Frederiksberg
Sø- og Handelsretten

Social- og Indenrigs-ministeriet

•

Social- og Indenrigsministeriets departement

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet

•
•
•

Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriets departement
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS
Klimarådets sekretariat

Sundheds- og Ældre-ministeriet

•
•
•
•

Sundheds- og Ældreministeriets departement
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for patientsikkerhed

Transport- og Bolig-ministeriet

•

Transport- og Boligministeriets departement

Børne- og Undervisningsministeriet

•
•
•

Børne- og Undervisningsministeriets departement
Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet
Styrelsen for IT og Læring

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

•
•

Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Erhvervsministeriet

•
•

Erhvervsministeriets departement
Finanstilsynet
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Deltagere i bølge 2
MINISTEROMRÅDE

KUNDE

Udlændige- og
Integrationsministeriet

•
•
•

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Flygtningenævnet
Udlændingenævnet

Beskæftigelsesministeriet

•
•
•
•

Beskæftigelsesministeriets departement
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Arbejdsretten
Forligsinstitutionen

Miljø- og Fødevareministeriet

•

Miljø- og Fødevareministeriets departement

Kirkeministeriet

•

Kirkeministeriets departement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturministeriets departement
Slots- og Kulturstyrelsen
Akademiraadet
Det Danske Filminstitut
Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Teater
Nota
Rigsarkivet
Statens Værksteder for Kunst
Den Danske Filmskolen
Den Danske Scenekunstskole
Rytmiske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
Kunstakademiets Billedkunstskoler
Nationalmuseet
Den Hirschsprungske Samling
Statens Museum for Kunst

Kulturministeriet

•
•
•
•

Samlet volumen

ca. 300 mio. kr.
årligt
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Nøgletal
Serviceområde

Nøgletal

Renhold

•

Samlet rengøringsareal: ca. 373.000 m2

Kantine

•
•

Gns. Antal spisende til frokost per dag: ca. 5.900
Antal møder med forplejning per år: ca. 34.000

Intern
service

•
•

Antal gæster per år: ca. 2.178.000
Antal breve ind/ud: ca. 660.000

Udearealer

•

Udearealer i alt: ca.120.000 m2

Indvendig
vedligehold

•

Tekniske installationer antal: ca. 3.800

Affaldshåndtering

•

Kg affald til bortskaffelse: ca.1.620.000 kg

Vagt &
sikkerhed

•
•

Sikrede arealer (Inde og ude): 340.000 m2
Vagtrunderinger per døgn (inde og ude): 146 runderinger
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Bygningsstyrelsen er bindeled
mellem Kunde og Leverandør

Kunde

Ordregiver
Bygningsstyrelsen

Leverandør
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Processen foretages iht.
udbud med forhandling

VÆSENTLIGE MILEPÆLE

Prækvalifikation

17.11.2020
Offentliggørelse

19.01.2021
Meddelelse om
prækvalifikation

Tilbud

Tildeling

12.04.2021

05.07.2021

Spørgefrist
Indledende
tilbud

Offentliggørelse
af endeligt
udbud

12.11.2021

01.05.2022

Tildeling

Drifts-start

30.08.2021

23.11.2021

Spørgefrist
SBB

Kontrakt
underskrivelse

23.04.2021
09.12.2020

Uge 5 - 6

Tilbudsfrist

Spørgefrist

Besigtigelser

Indledende
tilbud

21.12.2020

Uge 21 – 23

Ansøgningsfrist

Forhandlinger

10.09.2021
Afgivelse af
SBB
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Der prækvalificeres op til 4 deltagere
Følgende skal afleveres: ESPD og referencer

Økonomiske og finansielle
mindstekrav

Udvælgelseskriterier

Indhold af referencer /
relevansvurderingen

•

Ansøger skal have en
årsomsætning på mindst 200
mio. kr. i hvert af de seneste
tre regnskabsår.

•

•

Ansøger skal have en
soliditetsgrad på mindst 12 %
i hvert af de seneste 3
regnskabsår.

•

•

Mest relevante reference i
henhold til den udbudte
opgave, der er udført inden
for de seneste 3 år.

•

Op til 5 referencer pr.
ansøger.
•
•

Erfaring med de omfattede
serviceydelser og lignende
opgaver ift. Honorarstørrelse
Erfaring med betjening af
kunder på forskellige
Lokaliteter og med alsidighed i
kundesegment/ opgavetyper.
Erfaring med overtagelse og
integrering af nye
medarbejdere.
Erfaring med løsning af facility
managementopgaver med
fokus på bæredygtighed,
særligt indenfor kantinedrift og
renhold.
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Besigtigelser for de prækvalificerede firmaer
Hvornår
•

Uge 5 og 6 i 2021

•

Plan udsendes medio januar
2021

Hvor
Lokaliteter med:
• Kantiner
• Særlige ejendomme
• Særlige forhold

Hvordan
•

Tilmelding senest den
26. januar 2021

Spørgsmål under besigtigelse
•

Situationsbestemte er OK

•

Andre skal stilles skriftligt, fx
hvis alle tilbudsgivere har
interesse i svaret
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Tildelingskriterier – bedste forhold
mellem pris og kvalitet
Renhold

Pris

Forplejning

30 %

Serviceydelse
65 %

Intern service
Udearealer
Indvendigt vedligehold

Kvalitet

Affaldshåndtering

55 %

Vagt og sikkerhed

Tværgående element
35 %

Grøn omstilling
10 %

Implementering
5%

Bemanding og
partnerskabsorganisation
45 %
Arbejdet med tilfredshedsmålinger og
kvalitetskontrol
30 %

IT-understøttelse
25 %
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Tilbuddenes struktur
Beskrivelse af underkriteriet:
Kvalitet
a.
b.

Beskrivelse af delkriteriet: Serviceydelser
Beskrivelse af delkriteriet: Tværgående
elementer
I.
II.
III.

Beskrivelse af "Bemanding og
partnerskabsorganisation”
Beskrivelse af "Arbejdet med
tilfredshedsmålinger og kvalitetskontrol”
Beskrivelse af IT-understøttelse

Beskrivelse af underkriteriet:
Grøn omstilling
Beskrivelse af underkriteriet:
Implementeringsproces

Ved besvarelsen skal anvendes en
struktur i forhold til under- og
delkriterier, således at det fremgår
klart og tydeligt, hvilket under- eller
delkriterie den pågældende del af
tilbuddet relaterer sig til.
Ordregiver forventer at besvarelsen
af et under- eller delkriterie
indeholder Tilbudsgivers fulde
besvarelse heraf. Såfremt en del af
besvarelsen af det specifikke undereller delkriterie er beskrevet andre
steder, bedes Tilbudsgiver indsætte
specifikke krydshenvisninger hertil.
Kvalitet frem for kvantitet
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Aftalens opbygning og inddeling er
forklaret i udsendte læsevejledning
Hovedkontrakten og målsætninger
Beskriver det overordnede formål med Aftalen samt
aftalevilkår og de juridiske rammer.
Tværgående bilag
Beskriver forretningsmodellen, forudsætningerne og
rammerne for samarbejds- og styringsorganisationen
samt understøttende systemer og processer.
Leverancebilag
Beskriver delmålsætninger og de standard Service- og
Leverancekrav, der skal opfyldes i Aftalen.
Dimensionerende databilag
Beskriver ydelser, omfang og volumen der er omfattet
af Aftalen.
Leverandørens tilbud
Indeholder skabeloner for prissætning og
kalkulationsgrundlag, til tilbudsgivning.

HK
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Læserækkefølge

Hovedkontrakt
Definitionsliste
Målsætning med Aftalen
Samarbejds- og styringsmodel
Generelle betingelser
Renhold, planteservice og vinduespolering
Forplejning
Intern Service
Udearealer
Indvendigt vedligehold
Affaldshåndtering
Vagt og sikkerhed
Lokale krav og variationer
Objektdata
Forretningsmodel
Procedure for håndtering af ændringer
Systemunderstøttelse
Arbejdsklausul og CSR
Behandling af personoplysninger
Sikkerhedskrav til medarbejdere på
Ordregivers Aftale
Implementering
Exitplan
Grøn omstilling
Virksomhedsoverdragelse
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Leverandørens tilbud

Serviceområder (1/2)
Serviceområde

Delservices

Renhold

•
•
•
•
•

Rengøring
Linned-, vaske og renseriservice
Måtteservice
Planteservice
Vinduespolering

Forplejning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frokost (buffet)
Frokost (catering af buffet)
Frokostordning (catering af portionspakket frokost)
Morgenmad
Snackordning
Mødeforplejning
Kursistforplejning
Levering af mødeforplejning
Takeaway
Kantiner hos uddannelsesinstitutioner
Arrangementer
Velfærdspakker
Salg til ansatte og eksterne
Kantineinventar og service
Økologisk frugtordning
Stofservietter og duge

Intern service

•
•
•
•
•
•

Generel Intern Service
Reception
Omstilling
Post- og pakkehåndtering
Kontorservices
Vognpark- og cykelservice

Bemærkninger
•

Behovsbaseret frekvensrengøring

•
•
•
•

Intet fast sortimentskrav
Minimum 60 % økologigrad
Incitamentsstyring
Kantineaudits

•

Mange kulturer, differentieret
serviceniveau
Forståelse af kerne forretning, særligt
kendskab til processer og procedurer

•
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Serviceområder (2/2)
Serviceområde

Delservices

Udearealer

•
•
•
•
•
•

Grønne områder
Grå områder
Vintervedligehold
Drift og vedligehold af udstyr og faciliteter
Oprydning og affaldshåndtering
Bekæmpelse af skadedyr og invasive arter

Indvendigt
vedligehold

•
•
•
•

Forebyggende vedligehold
Afhjælpende vedligehold
Oprettende vedligehold
Tilkøb og projekter

Affaldshåndtering

•
•
•
•

Intern affaldshåndtering
Bortskaffelse af affald
Levering/leje af opsamlingsmateriel
Dagrenovation

Vagt og
sikkerhed

•
•
•
•
•

Vagt & bevogtning
Alarmudkald
Sikkerhedskritiske anlæg og systemer
Administrative opgaver
Strategisk rådgivning på sikkerhedsområdet

Bemærkninger

•

2 servicekrav: Standard arealpleje og
funktionskrav

•
•
•
•

Overflader funktionsstyret
Installationer frekvensstyret
Registrering og tilstandsvurdering
Værdiskabende projektledelse
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Flex-ordning
•

Flex-ordningen skal vælges af de institutioner, hvor det er svært at forudse dagens opgaver
uden for normal arbejdstid såvel som inden for.

•

Der kan inden for normal arbejdstid (og udenfor) være behov for et meget kort aftræk på
opgaver og fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen

•

I løbet af sommeren og efteråret har vi besøgt alle institutioner og fået mange eksempler på
opgaver, der bliver løst….
o

Med meget kort varsel kan tidspunkt og antal mødedeltagere blive ændret

o

Der kan blive rykket rundt på møder, aflyst møder eller arrangeret nye møder.

o

Møder kan med kort varsel blive flyttet til nyt lokale, et andet ministerium

o

Opdækning med særligt porcelæn

o

Indkøb af særlig mødeforplejning eller mødeopdækning skal ske på en bestemt måde
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Yderligere eksempler på øget fleksibilitet
o

Opstilling af borde, pulte m.v. i forbindelse akut opstået møder, pressemøder.

o

Akut opstået kaffe/temøder med forplejning, som kan leveres af lokalt lager af fx chokolader,
småkager, nødder.

o

Akut oprydning efter ministermøder pga. pressemøder i samme lokale, doorstep
pressemøder eller lignende.

o

Akut afhentning af mødeforplejning fra nærliggende leverandør, fx konditori, restaurant,
smørrebrødsforretning eller lignende.
…og mange flere….
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Grøn omstilling og bæredygtighed

•

Der er indarbejdet grønne tiltag i hele udbudsmaterialet.

•

Det er målsætningen, at Leverancen har den lavest mulige negative klima- og
miljøpåvirkning.

•

For at opnå dette, skal Leverandøren løbende udvikle Leverancen i retning af øget
bæredygtighed og reduceret negativ klima- og miljøpåvirkning
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Datagrundlag
•

Bilagene 5.1 til 5.5 indeholder de data, som er medtaget i udbuddet
og som beskriver serviceområderne. Data vedr.
virksomhedsoverdragelse findes under bilag 12.

•

Alle data indeholder en fælles identifikation i form af lokalitet med
tilhørende unikt Del-lokalitets ID.

•

Nedenfor er gengivet de seks datatyper og hvilke data, der
overordnet er indeholdt i hver datatype (ikke udtømmende).

Lokalitets- og ydelsesoversigt (5.1)

•

Oversigt over ydelser der aftages på de
enkelte del-lokaliteter

Rumdatabase og indvendigt glas
(5.4)
•
•
•
•
•
•
•

Del-lokalitet
Etage
Lokaletype
Gulvtype
Areal m2
Rengøringsfrekvens
Indvendigt glas

Dimensionerende data (5.2)
•

Lokalitetsinformation: Lokalitetsnavn uniktID, adresse, tilhørsforhold

•

Generelle lokalitetsdata: Antal
arbejdsstationer, areal, antal medarbejdere,
åbningstider,

•

Data vedr. serviceområder: Relevante
mængder for hvert serviceområde

Ydelses
oversigt

Tegning
er
Lokalitet

Rumdat
abase

Dimensi
onerend
e data

Objekter
og
udstyr

Objekter og tilstandsvurdering (5.3)
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk installation
Teknikområde
Anlægstype
Antal
Årgang
Placering
Leverandør
Kritikalitet

Tegninger

•

Inde- og udetegninger struktureret i mapper
efter ministerie, institution og del-lokalitet.
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Bilag 16.1 Priser
•

Bilag 16.1 Priser indeholder en række faner, jf. nedenfor, hvorunder tilbudsgiver indsætter priser, hvilket
tilsammen giver den samlede evalueringspris i outputfanen.

•

Bilag 16.1 Priser indledes med en instruktionsfane med retningslinjer for udfyldelse, ligesom at bilag 16.1.1
indeholder vejledning til udfyldelse af priser, og bilag 16.2 indeholder vejledning til tilbudsgivers
kalkulationsgrundlag.

A. Faste
ydelser

B. Bestillings- C.Rengørings- D. Kantineydelser
priser
priser

E. Timepriser F. Lokale krav G. Objekter

I. Kontrakt-sty. og
implem.
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Markedsvenligt udbud
Betaling for implementering sker hurtigt


Afregning sker efter milepæle, der
forventes opnået i løbet af det
første driftsår. Omfanget kan være
op til 20 mio. kr.

Geografisk fokuseret


Omfatter kun lokaliteter i og tæt
omkring København

Gode betalingsbetingelser


Fakturaer på faste ydelser forfalder
til betaling parallelt med
udførelsesmåneds afslutning

Alsidig portefølje af kunder


Dækker departementer,
kulturinstitutioner, laboratorier og
mere klassiske kontorkunder
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Tak for i dag
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Uddybning
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Klimapåvirkning
Mekanismen for håndtering
af klima- og miljøpåvirkning
• Leverandørens garanterede
klimapåvirkning –
klimabaseline
• Leverandørens realiserede
klimapåvirkning
• Leverandørens miljøpåvirkning
• Yderligere klima- og
miljøforbedringer i
Driftsperioden

Krav til tilbudsgiverne og den efterfølgende leverandør
Klimabaseline – (tilbud)
 Beregn den garanterede højeste klimapåvirkning for år
1 og de følgende 6 år af Driftsperioden for
Serviceområdet for forplejning
 Beregn den garanterede højeste klimapåvirkning i år 2
for transport relateret til Serviceområderne: forplejning,
intern service, indvendigt vedligehold og vagt og
sikkerhed
Realiserede klimapåvirkning – (driftsperiode)
 Beregn årligt den realiserede klimapåvirkning for
Serviceområdet forplejning samt for transport relateret til
Serviceområderne: forplejning, intern service, indvendigt
vedligehold og vagt og sikkerhed
Krav og mekanismer til reduktion af miljøpåvirkning –
(tilbud)
 Beskriv hvilke garanterede initiativer og løsninger der vil
blive implementeret for at reducere miljøpåvirkning mest
muligt
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