Indhentning af tilbud på værdikædeprojekt
om cirkulære løsninger inden for byggeri

Circularity City inviterer hermed potentielle tilbudsgivere til at give tilbud på et
værdikædeprojekt om cirkulære løsninger inden for byggeri. Projektet er
finansieret af Region Midtjylland.
Baggrund
Initiativet Circularity City er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan for 20162020. Circularity City-initiativet skal både styrke innovationskompetencerne direkte i
virksomhederne, øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services,
øge eksporten og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og smarte
bydele.
Styregruppen for Circularity City-initiativet i Region Midtjylland ønsker at igangsætte et
værdikædeprojekt for cirkulære løsninger i byggeriet. Projektet skal arbejde med barrierer på tværs
af værdikæden og udarbejde forslag til, hvordan barriererne kan overkommes. Det vurderes, at
kontraktværdien på opgaven er under tærskelværdien for annonceringspligt, jf. Tilbudsloven.
Tilbudsindhentningen er således ikke reguleret af tilbudslovens regler.
Projektet skal definere og skabe en værdikæde for upcyclede byggematerialer i Region Midtjylland.
Der ønskes en kortlægning af hvilke aktører, der til sammen kan danne en konkret værdikæde for
upcyclede byggematerialer samt udarbejdelse af en holdbar forretningsmodel.
I projektet skal der være fokus på at bryde flowet fra forbrug til affald for at øge værdien af de
ressourcer, der anvendes ved at anvende dem igen og igen. Bygge- og anlægsbranchen står for
40% af det samlede danske ressourceforbrug og 30% af den samlede affaldsmængde. Det gør
byggeriet til et oplagt fokus for cirkulære forretningsmodeller og ressourceflows.

Tilbuddets indhold
Ved tilbudsgivning ønskes der redegjort for hvilke metoder, der forventes anvendt ved
gennemførelse af projektet. Det skal fremgå hvilke aktører, der forventes at blive inddraget i
projektet. Der ønskes belysning af bemandinges kompetencer til at gennemføre opgaven,

eventuelle alternative forslag til gennemførelse af opgaven samt budget for opgaven. Det samlede
tilbud inklusive budget bør maksimalt udgøre 10 sider.

Tidsplan for projektet
Projektet skal gennemføres i perioden 17. september til 31. december 2018.

Økonomi
Projektet støttes med DKK 100.000. Der ønskes en oversigt over budgetposterne i projektet.

Tidsfrist for tilbudsgivning
Deadline for indsendelse af tilbud er 3. september 2018. Circularity City behandler indkomne
tilbud, og tilsagn/afslag bliver sendt til tilbudsgivere senest den 10. september 2018. Det valgte
projektet forventes at kunne igangsættes umiddelbart efter udsendelse af tilsagn.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende indhentning af tilbud kan rettes til:
Anne Dorthe J. Fethers, CLEAN (adj@cleancluster.dk) +45 26251394
Søren Bernt Lindegaard, CLEAN (sbl@cleancluster.dk) +45 42595020 (på barsel indtil 27. august
2018)

