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Rettelsesblad 5 indeholder meddelelser (afsnit 1) samt rettelser til konkurrence-

materialet (afsnit 2).   

1 Meddelelse om aflevering  

1.1 A3-hæfter -anonymitet 

Til info har vi fået spørgsmål til formatet på afleveringen af tilbuddet.  

Oplysninger om fysisk aflevering af tilbuddet fremgår af konkurrenceprogram-

mets afsnit 5.9.1. 

Hørsholm Kommune har anmodet om, at i 13 af de 18 A3-hæfter skal visse dele 

af tilbuddet anonymiseres. Denne anmodning begrundes i, at kommunen ønsker 

at forelægge bedømmelseskomitéen forslagene anonymt i forbindelse med den 

indledende gennemgang heraf.  

Det skal uddybes, at det alene er selve forslagene (tilbudsgivers projekter) i A3-

mapperne, der skal anonymiseres. Oplysninger om f.eks. organisation mv. – der 

i sagens natur ikke giver mening at anonymisere – kan vedlægges i en selv-

stændig A3-mappe ved siden af i ikke-anonym form.  

Hørsholm Kommune har forståelse for, at informationer/beskrivelser – der un-

derstøtter forslag/tilbud – kan fylde en del, hvorfor teksten herom i afsnit 5.9.1 

udgår. Det er således ikke alene tegningsmateriale fra plancherne, der må være 

indholdet i A3-hæfterne, jf. nedenfor under punkt 2.  

1.2 A0-Plancher 

I forlængelse af ovenstående bør A0-plancherne også være anonymiseret.  

1.3 Præsentation af tilbud og forslag 

Til orientering forventes tilbudsgiverne at blive inviteret til at præsentere deres 

tilbud og forslag den 17. marts 2021. 

2 Rettelser til konkurrenceprogram 

Følgende tekst i konkurrenceprogrammets afsnit 5.9.1:  

"5.9.1 Fysisk aflevering 

Plancher 
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Der skal afleveres op til fem (5) A0-plancher (840-1200 mm i højformat). Plan-

chernes indhold er beskrevet i afsnit 5.5.2. Planchernes skal forsynes med op-

hængsplan og skal formidle forslaget på en grafisk klar måde. 

A3-hæfter 

Der skal afleveres 18 stk. A3-hæfter, hvoraf 13 af dem skal være anonymiseret.  

Ved anonymiseret menes der, at alle dele af selve forslaget (projektet, inkl. be-

skrivelser) skal fremtræde anonymt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre sig, at 

det indleverede fysiske materiale er fuldt anonymiseret.  

Tegning i hæftet skal have tydelige målestoksangivelse. Kun tegningsmateriale 

fra plancherne må være indeholdt i hæftet.  

A3-hæftet skal indeholde en kort beskrivelse af forslagets overordnede vision og 

hovedgreb samt nærmere beskrivelse af helhedsplaner, etageplaner og visuali-

seringer. Beskrivelse og tegninger skal indeholde alle relevante trafikale, arki-

tektoniske, materialemæssige, designmæssige, tekniske og driftsmæssige for-

hold for vurdering af forslaget. A3-hæftet skal indeholde alle illustrationer, der 

fremgår af plancherne." 

ændres til: 

5.9.1 Fysisk aflevering 

Plancher 

Der skal afleveres op til fem (5) A0-plancher (840-1200 mm i højformat). Plan-

chernes indhold er beskrevet i afsnit 5.5.2. Planchernes skal forsynes med op-

hængsplan og skal formidle forslaget på en grafisk klar måde. 

A3-hæfter 

Der skal afleveres 18 stk. A3-hæfter, hvoraf 13 af dem skal være anonymiseret.  

Ved anonymiseret menes der, at alle dele af selve forslaget (projektet) skal 

fremtræde anonymt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre sig, at det indleverede 

fysiske materiale er fuldt anonymiseret.  

Tegning i hæftet skal have tydelige målestoksangivelse.  

A3-hæftet skal indeholde en kort beskrivelse af forslagets overordnede vision og 

hovedgreb samt nærmere beskrivelse af helhedsplaner, etageplaner og visuali-

seringer. Beskrivelse og tegninger skal indeholde alle relevante trafikale, arki-

tektoniske, materialemæssige, designmæssige, tekniske og driftsmæssige for-

hold for vurdering af forslaget. A3-hæftet skal indeholde alle illustrationer, der 

fremgår af plancherne. 
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A3-hæftet kan eventuelt opdeles i to A3-hæfter (et anonymt hæfte med selve 

forslaget og et ikke-anonymt hæfte med de øvrige oplysninger).  

 


