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Beskrivelse

Halden kommune (heretter kalt oppdragsgiver) inviterer til konkurransepreget dialog på levering av Velferdsteknologi,
digitalisering og e-løsninger for drift av sykehjemmet Bergheim bo- og aktivitetssenter.  
Denne to-trinns prosedyren er åpen for alle interessenter til å melde interesse til å delta i konkurransen.  
  
Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som gir oppdragsgiver adgang til å gå i dialog med leverandørene om
hvordan hans behov best kan oppfylles, jf. § 23-8. Ved konkurransepreget dialog må leverandørene først levere en forespørsel
om å delta i konkurransen slik at oppdragsgiver kan vurdere om de oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskravene.  
  
Det er fire hovedkategorier for anskaffelsen:  
Mestrings- og trygghetsskapende teknologi, Verktøy for effektiv dokumentasjon, verktøy for effektiv administrasjon og
Reminisens ved hjelp av teknologi.

Oppdragsgiver

Firma
Halden Kommune

Adresse
Storgata 8
Postboks 150

Postnr/By
1751 HALDEN
Norge
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Utvidet beskrivelse

Halden kommune bygger et nytt senter (sykehjem) – primært beregnet for mennesker med demens sykdom. Senteret utformes i
bogrupper på 8, «fløyer» på 3x8 og skal ha plass til 96 beboere og 24 dagpasienter. Sentralt i utformingen og løsningene er
behovet for en  trygg hverdag for beboere, ansatte og pårørende. Teknologien, løsningene og utformingen må også legge til
rette for en god  utnyttelse av ressursene. I dette perspektivet er etablering av hensiktsmessig og fremtidsrettet teknologi
sentralt.  
  
Momenter som knapphet på økonomiske ressurser og begrenset tilgang på personale og kompetanse er eksempel på utfordringer
som krever nytenkning. Kommunen vil derfor satse på langsiktige og smarte løsninger som skal kunne  møte brukerbehov på
alle nivåer.  
  
Det er fire hovedkategorier for anskaffelsen:  
Mestrings- og trygghetsskapende teknologi, Verktøy for effektiv dokumentasjon, verktøy for effektiv administrasjon og
Reminisens ved hjelp av teknologi.  
Kommunen ønsker å oppmuntre og stimulere aktørene til dialog, samarbeid og samskapning (co-creation).  
Det er konkludert med at kommunen vil inngå avtale med èn hovedaktør som tar rollen som SPOC.  Hovedleverandør står fritt
til å finne samarbeidspartnere for å kunne levere og utvikle spesifikke løsninger som integreres inn i helheten.  
  
Se mer utfyllende informasjon i prekvalifiseringsgrunnlaget med vedlegg.

CPV koder

Kode Beskrivelse

30200000  Datautstyr og -materiell

30231320  Berøringsskjermer (touch screen)

30232700  Sentralstyreenhet

31682500  Elektrisk nødutstyr

31710000  Elektronisk utstyr

32260000  Dataoverføringsutstyr

32321200  Audiovisuelt (AV) utstyr

32323500  Video overvåkningssystem

32570000  Kommunikasjonsutstyr

32581000  Datakommunikasjonsutstyr

33000000  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie

33100000  Medisinsk utstyr

33195000  Pasientovervåkningssystem

33196000  Medisinske hjelpemidler

33196100  Hjelpemidler til eldre

33196200  Hjelpemidler til handikappede

35100000  Nød- og sikkerhetsutstyr

35121000  Sikringsutstyr

35121100  Ringealarmer

35125100  Sensorer

38112100  Globale navigasjons- and posisjoneringssystemer (GPS eller tilsvarende).

38570000  Instrumenter og apparatur til automatisk regulering og styring

48814200  Pasientadministrasjonssystem

48814500  Datastøttet pasientsystem

48921000  Automasjonssystemer

79711000  Alarmovervåkningstjenester
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Kriterier

1.0 Kostnad

Under dette kriteriet vurderes jf utfylt Vedlegg Prisskjema:  
- forventet kostnad og vedlikeholdskostnader for hele avtaleperioden  
- kostnad for ferdig installasjon av tilbudte løsning klar til drift  
- forventet driftskostnad /lisens for hele avtaleperioden

30,0%

1.1 Forventet kostnad og vedlikeholdskostnader for hele avtaleperioden 25,0%

1.2 Kostnad for ferdig installasjon av tilbudte løsning klar til drift 50,0%

1.3 Forventet driftskostnad /lisens for hele avtaleperioden 25,0%

2.0 Kvalitet

Under dette kriteriet vurderes:  
- Løsningsforslag**  
- Merverdi for oppdragsgiver  
- Sikkerhetsivaretakelse av system og løsning i hele avtaleperioden  
Beskrivelser av den tilbudte løsningen basert på Tabell 2 i grunnlaget gjennom en samlet vurdering
av de ulike tilbyderes løsninger sett opp mot hverandre. Høyeste poengsum scorer best.  
Beskrivelse av hvordan den tilbudte løsningen vil gi en merverdi og på hvilken måte den vil
fremkomme for oppdragsgiver. Her vil en samlet vurdering legges til grunn av vurdering av
beskrivelse og oppgitt merverdi som fremkommer i beskrivelse.  
Beskrivelser av hvordan sikkerheten er ivaretatt i alle ledd av tilbudt tjeneste, er en del av
vektingen.

50,0%

3.0 Leveranseplan

Under dette kriteriet vurderes:  
Beskrivelse av leveringstid fra bestilling til levert løsning i drift  
Beskrivelse av hvordan leverandøren sikrer at leveransen ferdigstilles ihht til de krav satt i
konkurransegrunnlaget

20,0%

3.1 Leveringstid fra bestilling til levert løsning i drift

Beskrivelse av leveringstid fra bestilling til levert løsning i drift

50,0%

3.2 Hvordan leverandøren sikrer at leveransen ferdigstilles ihht til de krav satt i konkurransegrunnlaget

Beskrivelse av hvordan leverandøren sikrer at leveransen ferdigstilles ihht til de krav satt i
konkurransegrunnlaget

50,0%
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Krav

Nivå Beskrivelse Type

1 Leverandørens leveransekvalitet Svar er 
påkrevd

Utvelgelseskriterier  
  
Leverandørens leveransekvalitet  

Referanser1.
Bidrag til innovasjon og nytekning2.
Miljø3.

 Egnet kvalitetssikringssystem  
  
Referanse til dokumentasjonskrav:  
1, 2, 3 og 4

2 Leveransekapasitet og kompetanse Svar er 
påkrevd

Utvelgeseskriterier  
  
Leveringskapasitet og kompetanse  
 1. Medarbeideres erfaringsbakgrunn  
  
Referanse til dokumentasjonskrav:  
5 (a. - d.) Tabell 1.
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