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Det vises til inngitt tilbud i Helse Bergen HFs («Helse Bergen»)
konkurranse om entreprise K202 i BUS2-prosjektet. SANDS
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har bistått Helse Bergen i
anskaffelsesprosessen.
Med dette sendes likelydende melding til alle tilbydere om at oppdraget
tildeles LAB entreprenør AS.

Konkurransen er gjennomført som konkurranse med forhandling i
henhold til anskaffelsesforskriften del I og III.
Innen fristen for å søke om prekvalifisering til konkurransen mottok Helse
Bergen HF søknader fra:






HENT AS («HENT»)
J H Nævdal Bygg AS
Kris&Bygg AS
LAB Entreprenør AS («LAB»)
Leigland Bygg AS

Søknaden fra Kris&Bygg AS ble avvist. De øvrige leverandørene oppfylte
kravene til prekvalifisering.

Kun HENT og LAB leverte tilbud til konkurransen innen tilbudsfristen.
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Det ble ikke funnet grunnlag for å avvise noen av tilbudene fra konkurransen.
Det ble gjennomført forhandlingsmøter med tilbyderne:




5. og 6. april
9. mai og
20. september

I de første forhandlingsmøtene presenterte tilbyderne tilbudene, men det ble ikke åpnet for reviderte
tilbud. Tilbyderne ble bedt om å revidere tilbudene etter andre forhandlingsmøte, og fristen ble endelig
satt til 3. september 2018. Etter de siste forhandlingsmøtene ble det satt en frist for endelige tilbud til
28. september 2018.

Tilbudene er evaluert i henhold til følgende tildelingskriterier:




Pris 65 %
Gjennomføringsstrategi 22,5 %
Kompetanse og organisering 12,5 %

LAB har tilbudt lavest totalpris i konkurransen.
Tilbyderne har tilbudt følgende totalpriser eks. mva. (tilbudssum + enhetspriser + opsjon for
fastpristillegg + påslag), som gir følgende vektede prispoeng.

LAB

HENT

kr 339 439 044 kr 374 321 460
10,00

8,97
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Helse Bergen vurderer strategibeskrivelsene fra de to tilbyderne som like gode.
Beskrivelsene svarer ut alle punkter som er etterspurt i konkurransegrunnlaget på en god måte og viser
svært god forståelse.

LAB

HENT
10

10

Helse Bergen vurderer at begge tilbyderne har levert solide tilbud i relasjon til tildelingskriteriet om
nøkkelkompetanse og organisering. LABs tilbud vurderes likevel som noe bedre enn HENTs tilbud.
Forskjellene ligger spesielt i rollebeskrivelsene (HENTs prosjektleder) og tilbudt kompetanse hos de
4-5 viktigste personene på byggeplassen.

LAB

HENT
10

8

Når poeng for alle tildelingskriterier legges sammen, ser rangeringen av tilbudene slik ut:

LAB

HENT

PRIS

65,00 %

6,50

5,83

NØKKELKOMPETANSE OG ORGANISERING

12,50 %

1,25

1,00

GJENNOMFØRINGSSTRATEGI

22,50 %

2,25

2,25

TOTAL POENGSUM

10,000

9,082

RANGERING

1

2

Eventuelle klager, bemerkninger eller spørsmål til oppdragsgiver sendes inn i meldingssystemet i
konkurransegjennomføringsverktøyet kgvlight. Karensperioden settes til torsdag 11. oktober 2018.
Helse Bergen HF vil ta kontakt med konkurransens vinner for å avtale kontraktsigneringsmøte.
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Helse Bergen HF tar forbehold om at saken skal behandles av styret i Helseforetaket før eventuell
signering. Dersom det ikke oppnås styregodkjenning for tildelingen, kan Helse Bergen HF avlyse
konkurransen.
Helse Bergen HF vil takke for utvist interesse og invitere alle leverandører til å inngi tilbud i fremtidige
konkurranser.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Åshild Fløisand
Advokat
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