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Beskrivelse

Stavanger kommune inviterer med dette til prekvalifisering i konkurransen System for varsling og kommunikasjon for Lervig
sykehjem. Informasjon om Oppdragsgiver finnes på  www.stavanger.kommune.no  
   
Det vises også til veiledende kunngjøring knyttet til denne konkurranse  "Dialogkonferanse for fremtidsrettet og moderne
signalanlegg for nye Lervig sykehjem - innovativ anskaffelse" - publisert i doffin.no 11.11.2014 med referansenr. 2014-769652.    
  

Stavanger kommune skal anskaffe et moderne, nytenkende og fremtidsrettet anlegg for kommunikasjon og varsling
(signalanlegg) til nytt sykehjem som nå bygges i Lervig. Anlegget skal ivareta kommunikasjon mellom beboere i sykehjemmet,
ansatte og pårørende, og varling ved behov for hjelp og akutte hendelser.  Signalanlegget må være robust, støtte opp om
morgendagens omsorg og bidra til at tjenester og tilbud som blir etablert og utviklet er i tråd med brukernes reelle behov. 

Det nye sykehjemmet i Lervig skal etter planen stå ferdig sommeren 2017, med oppstart av drift januar 2018.  

Sykehjemmet skal bli et urbant og moderne sykehjem i sju etasjer med hovedinngangen rettet mot Ryfylkegaten. Bygget har et
nettoareal på ca. 12 330 m2 fordelt på 7 etasjer, der 1. etasje er parkeringsanlegg. Sykehjemmet skal inneholde 123
sykehjemsplasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser, legesenter for fire leger, kafe, areal for fysioterapi,
sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. 

  

Oppdragsgiver

Firma
Stavanger Kommune

Adresse
Olav Kyrresgt 19

Postnr/By
4005 STAVANGER
Norge
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CPV koder

Kode Beskrivelse

32360000  Utstyr til internkommunikasjonsanlegg

32412000  Kommunikasjonsnettverk

32570000  Kommunikasjonsutstyr

32573000  Kommunikasjonsbetjeningssystem

34942000  Signalutstyr

45215213  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Pleiehjem, sykehjem

72200000  Programmering av software og rådgivning

72230000  Utvikling av kundespesifisert programvare

72240000  Systemanalyse og programmering

72250000  System- og støttetjenester

72300000  Datatjenester
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Dato Navn Beskrivelse

07.03.2016 09.11 Spørsmål og svar
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