København 30. maj 2022

Interessetilkendegivelse / prækvalifikation:
Databaserede energiløsninger for beboelsesejendomme
Københavns Kommune inviterer mulige leverandører af smarte, helhedsorienterede energiløsninger for
beboelsesejendomme til at deltage i et projekt, hvor de hver tilbydes op til 200.000 kr. for at udvikle en
skitse for en innovativ, intelligent og energibesparende løsning til en udvalgt etageejendom i København.
Formålet er at få udviklet et katalog med de nyeste, databaserede løsninger til boligforeninger, og samtidig
støtte leverandører i afdække potentiale og efterspørgsel for disse løsninger.
Projektet Encubator 2 adresserer behovet for nye løsningsforslag til reduktion af energiforbruget i syv
eksisterende ejendomme i Københavns Nordvestkvarter med fokus på både el, varme, solceller og
relevante muligheder for sektorkoblede løsninger. I projektet skal der udvikles løsninger for ejendomme,
der i dag har store energimæssige udfordringer særligt for deres opvarmningssystem.
Vi søger med denne indkaldelse af interessetilkendegivelse /prækvalifikation op til 12 leverandører, som
udvælges på baggrund af en kort beskrivelse af tidligere erfaringer med at udvikle smarte,
helhedsorienterede energiløsninger (max 2 sider). Interessetilkendegivelse /prækvalificering sendes til Erik
Hagelskjær, Bygningsfornyelsen, LC2E@kk.dk med deadline 24. juni 2022.
Forløbet er som:
-

24. juni. Deadline for at indmelde interessetilkendegivelse / prækvalifikation.

-

1. august. Op til 12 leverandører udvælges som prækvalificerede leverandører, der får adgang til
syv ejendommes timebaserede varme- og elektricitetsdata, såvel som enkle modelleringer af
potentialer ved sektorkoblede løsninger for ejendommene.

-

12. september. De prækvalificerede leverandører præsenterer indledende løsningsskitser for de 7
ejendomme i form af et kort notat, max. seks sider, samt et oplæg.

-

19. september. Der udvælges for fire ejendomme den løsning og tilhørende leverandør, som har
det største potentiale. De fire leverandører får tilbud om at indgå i projektet og få refunderet op til
200.000 kr. ved projektering af en løsning for deres respektive ejendom. Løsningen skal som min.
indeholde en teknisk specifikation, en energimæssig modellering samt en økonomisk redegørelse.

-

2. december. De 4 løsninger præsenteres på et åbent seminar.

Encubator 2 er medfinansieret af den Europæiske Fond for
Regionaludvikling – Sustainable Urban Innovation

