TC Anlæg A/S’s kompetencer gør nu også gavn i din landsdel
Vi har igennem snart to årtier opbygget et godt omdømme på Fyn. Et omdømme, der bygger på
erfaring, kreativitet, planlægningsevner og en særlig evne til ”projektgranskning”, så der ikke opstår
ventetid og andre uhensigtsmæssigheder forårsaget af eventuelle fejl og uklarheder i
projektmaterialet. Vores dygtige medarbejdere sætter en ære i at udføre et fejlfrit arbejde og er
stolte af at arbejde i en virksomhed, der udviser stor social ansvarlighed bl.a. gennem generøse
bidrag til gode formål.
Tiden og virksomheden er moden til, at vi nu tilbyder vores kompetencer og udvider vores
aktiviteter udenfor Fyn, og vi håber, at du og din virksomhed har lyst til en snak om et konkret
projekt I har i støbeskeen eller blot en uddybning af vores kompetencer.

TC Anlægs erfaringer.
Vi har med et godt resultat udført flere store og spændende projekter for kloakforsyninger udenfor
Fyn rundt om i landet, bl.a. i Billund, Vejle, Fredericia, Hobro, Haderslev, og Herlev. I øjeblikket er
vi i gang med et stort kloak- og betonprojekt for Blue Kolding til 55 millioner kr.
Kloakopgaver er blot en af flere ekspertiser i TC Anlæg, og du kan læse udvalgte referencer, der
viser vores alsidighed, på www.tcanlaeg.dk, hvor du også finder yderligere information om
virksomheden.

Du er velkommen til at kontakte:
Betonarbejder

Ingeniør Mads Nissen,

tlf.:
mail:

41 38 60 84
man@tcanlaeg.dk

Total- og hovedentrepriser

Underdirektør Dorte Olrik,

tlf.:
mail:

41 38 60 93
dol@tcanlaeg.dk

Anlægsarbejder

Adm. direktør Torben Clausen,

tlf.:
mail:

21 44 11 83
tcl@tcanlaeg.dk

Med venlig hilsen

Torben Clausen, adm. direktør

NB.

Vi vedlægger bilag fra 3 store totalentrepriser for Odense Kommune og Vandcenter
Syd, hvor vi efter forudgående prækvalifikation gav tilbud og vandt de 2.

Udvalgte bedømmelsesnotater
fra totalentrepriser
Bedømmelsesnotat
Vandcenter Syd
Byggemodning af erhvervsudstykning i Højme – Bassin.

22. december 2017

1. Entreprisesum
TC Anlæg har tilbudt en entreprisesum på 28.340.436 kr.
Ud fra evalueringsmodellen nævnt i pkt. 3 tildeles TC Anlæg derfor 7,7 point under tildelingskriteriet
entreprisesum.

2. Entreprenørens organisation
Tilbudsgiver har i sit tilbud beskrevet en klar og tydelig projektorganisation, hvor der er angivet navn og
CV på alle relevante nøglepersoner.
TC Anlæg har tilbudt et hold med overbevisende erfaring på tilsvarende opgaver. Der lægges i
karaktergivningen vægt på, at der er gjort meget ud af fokus på det komplicerede jordbundsforhold og
holdets kvalifikationer på dette område.
Holdet har samtidig en passende størrelse til selve opgaven og der er en person der har hovedansvaret
og som håndterer både opgaverne i marken, økonomien, den interne kommunikation og koordinering,
samt al koordinering med bygherre og tilsyn.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en meget god og på flere punkter overbevisende opfyldelse
af kravene i udbudsmaterialet, og tilbuddet tildeles derfor 9 point under tildelingskriteriet
entreprenørens organisation.

3. Byggeproces og tidsplan
TC Anlæg har lavet en meget overbevisende beskrivelse af opgavens processer.
Opgaven er opdelt så den håndteres på en måde, så man har styr på de grundlæggende elementer og
processer.
I tidsplanen er der taget højde for evt. vinter og vådt vejr og der er luft til at opgaven kan udføres på en
måde, hvor der tages hensyn til alle på og omkring opgaven.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en meget god og på flere punkter overbevisende opfyldelse
af kravene i udbudsmaterialet, og tilbuddet tildeles derfor 9 point under tildelingskriteriet Byggeproces
og tidsplan.

Udvalgte bedømmelsesnotater
fra totalentrepriser
Bedømmelsesnotat
Odense Kommune og Vandcenter Syd
Byggemodning af erhvervsudstykning i Højme

22. december 2017

1. Entreprisesum
TC Anlæg har tilbudt en entreprisesum på 22.877.778 kr.
Ud fra evalueringsmodellen nævnt i pkt. 3 tildeles TC Anlæg derfor 10 point under tildelingskriteriet
entreprisesum.

2. Entreprenørens organisation
Tilbudsgiver har i sit tilbud beskrevet en klar og tydelig projektorganisation, hvor der er angivet navn og
CV på alle relevante nøglepersoner.
TC Anlæg har tilbudt et hold med god erfaring på tilsvarende opgaver. Personerne på opgaven er vant til
at arbejde sammen og det fremgår tydeligt hvem der har ansvar for hvad.
Holdet har samtidig en passende størrelse til selve opgaven og der er en person der har hovedansvaret
og som håndterer både opgaverne i marken, økonomien, den interne kommunikation og koordinering,
samt al koordinering med bygherre og tilsyn.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en meget god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og
tilbuddet tildeles derfor 8 point under tildelingskriteriet entreprenørens organisation.

3. Byggeproces og tidsplan
TC Anlæg har lavet en meget overbevisende beskrivelse af opgavens processer.
Opgaven er opdelt så den håndteres på en måde, så man har styr på de grundlæggende elementer og
processer.
I tidsplanen er der taget højde for evt. vinter og vådt vejr og der er luft til at opgaven kan udføres på en
måde, hvor der tages hensyn til alle på og omkring opgaven.
Der lægges vægt på, at arbejdet kan gennemføres hurtigt.
Ud fra karakterskalaen tildeles TC Anlæg 9 point for proces og tidsplan.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en meget god og på flere punkter meget overbevisende
opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og tilbuddet tildeles derfor 9 point under tildelingskriteriet
Byggeproces og tidsplan.

Udvalgte bedømmelsesnotater
fra totalentrepriser
Bedømmelsesnotat
Odense kommune og Vandcenter Syd
Bellinge Fælled – etape 3

21. februar 2019

1. Entreprisesum
TC Anlæg har tilbudt en entreprisesum på 54.247.177,00 kr.
Ud fra evalueringsmodellen nævnt i pkt. 3 tildeles TC Anlæg derfor 5,9 point under tildelingskriteriet
entreprisesum.

2. Entreprenørens organisation
TC Anlæg har i sit tilbud beskrevet en hensigtsmæssig og effektiv projektorganisation, hvor der er
angivet navn og CV på alle relevante nøglepersoner.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en god opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet hvor nogle
punkter er meget overbevisende opfyldt, og tilbuddet tildeles derfor 7 point under tildelingskriteriet
entreprenørens organisation.

3. Byggeproces og tidsplan
TC Anlæg har lavet en meget overbevisende beskrivelse af opgavens processer.
De forskellige arbejdsprocesser er overbevisende beskrevet. Der er forslået konkrete tiltag for at tage
højde for logistik og eksterne interessenter hvilket viser robuste og effektive byggeprocesser.
I tidsplanen er der taget højde for vejrmæssige- og uforudsete udfordringer og der er beskrevet
konkrete løsninger til hver delopgave.
Der er lavet en meget overbevisende tidsplan hvor der er indarbejdet forcering som virker realistisk og
gennemarbejdet.
Den samlede vurdering er, at tilbuddet har en meget overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og tilbuddet tildeles derfor 10 point under tildelingskriteriet Byggeproces og tidsplan.

