INVITASJON TIL
DIALOGKONFERANSE, 5401
Sikkerhet, lås og beslag
STED: Drammen
Fredag 8. mars 2019

Nytt sykehus i Drammen (NSD)
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1 Orientering om prosjektet
Nytt sykehus i Drammen (NSD) skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker,
Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og områdesykehus for hele Vestre Viken. Funksjonsdelingen
mellom sykehusene i Vestre Viken er tilpasset oppgave- og funksjonsdelingen i Helse Sør-Øst.
NSD er dimensjonert for å dekke behovet for spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 500 500
innbyggere i år 2030. Det nye sykehuset på Brakerøya vil omfatte både somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prosjektet har en brutto arealramme på ca. 122.000 m2.
Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ansvar for å planlegge og styre
prosjektet i henhold til gitte rammer og forutsetninger gjennom alle faser, frem til sykehuset er klart
for overlevering til driftsorganisasjon. Helse Sør-Øst RHF har innleid ressurser fra Sykehusbygg HF til å
lede og styre prosjektorganisasjonen.
Det er for prosjektet NSD definert følgende hovedmilepæler:
Oppstart detaljprosjekt: desember 2018
Byggestart: høsten 2019
Ferdigstillelse: 2024/2025

2 Dialogkonferansens bakgrunn
Prosjekt nytt sykehus i Drammen skal gjennomføres med byggherrestyrte sideentrepriser hvor noen
av byggene også skal gjennomføres som totalentrepriser. Det ble gjennomført dialogkonferanse
våren 2018 og det ble anbefalt å ha en gjennomgående sikkerhetsentreprise hvor dører, lås og beslag
var inkludert. Prosjektet har nå satt opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en
gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert.
Detaljene rundt 5401 sitt innhold, grensesnitt m.m. ønsker vi dialog med markedet på.
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3 Tema for dialogkonferansen
Det er ønskelig med dialog rundt innholdet i 5401 sikkerhet, lås og beslag og hvordan dere som
leverandører vurderer denne entreprisen og de fordeler og ulemper det gir å sette sammen
entreprisen på denne måten.
Vi ønsker i én-til-én møtene å få presentert følgende:
1. Hvordan vil dere organisere leveransen og egen organisasjon
2. Hvilke fordeler, utfordringer og risikoer ser dere med denne modellen kontra en mer
tradisjonell modell hvor sikkerhet er egen entreprisen og lås og beslag ligger hos
byggentreprenør.
3. Med utgangspunkt i navnet «sikkerhet, lås og beslag». Hvordan ser dere for dere entreprisens
innhold, og hva ser dere for dere leveres av andre aktører. (Ta utgangspunkt i standard
dørleveranser for sykehus)
4. Hvordan tenker dere å sette opp leveransen? (utførelse, prosjektering, styring, grensesnitt
m.m.)
5. Andre innspill.

4 Gjennomføring av dialogen
1. Dialogkonferanse med presentasjon av prosjektet
2. Leverandører melder seg på én-til-én møter
3. Det arrangeres én-til-én møter med hver enkelt leverandør. Hver leverandør får 1 time til
presentasjon som besvarer spørsmålene over, deretter er det 1 time til dialog.
Tid
Fredag 1. mars 2019
Fredag 8. mars 2019
Fredag 15. mars 2019
Uke 13 2019

Aktivitet
Frist for påmelding til dialogkonferansen
Dialogkonferanse
Frist for å melde seg til én-til-én møte
Én-til-én møter hos Sykehusbygg HF, Hoffsveien
10, 0275 Oslo
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5 Dialogkonferanse
Dato: Fredag 8. mars 2019
Sted: Energibygget, Grønland 67 (1.etg), Drammen

Program
Tidspunkt

Beskrivelse

08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00

Registering og Kaffe
Velkommen – Presentasjon av prosjekt nytt sykehus i Drammen
Presentasjon av Entreprise 5401
Pause
Presentasjon av dialog og anskaffelsesprosedyre for Entreprise 5401 –
Konkurransepreget Dialog
Spørsmål og svar

10:00 – 10:30

6 Viktig informasjon
Det gjøres oppmerksom på at denne dialogen kun er for å belyse markedets syn på utformingen av
entreprisen og ulemper og fordeler med innholdet på entreprisen, og ikke en anskaffelsesprosess –
denne vil komme på et senere tidspunkt.
Dersom leverandøren trenger mer informasjon eller klargjøring av noen av de ovennevnte punkter
oversendes dette skriftlig;
Stein Arne Meier
Prosjektleder IKT
E-post: Stein.Arne.Meier@sykehusbygg.no

7 Påmelding
Påmelding gjøres via link under og vi ber alle melde seg på slik at vi kan sende ut referat og
presentasjoner etter konferansen.

PÅMELDING HER
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