Status og ny tilbudskonkurranse i
SNR-prosjektet
Styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF 27.mars 2019

SNR er en del av løsninga for HMR

Hjelset

DMS i Kristiansund

Ålesund

Volda

Prosesser høst/vinter 2018/19
Intern- og ekstern evaluering av forrige konkurranse

Kvalitetssikring av byggherrekostnadene i prosjektet
Ny gjennomføringsstrategi
Ny kontraktstrategi og modell
Ny konkurranse
Ny organisering, ny prosjektdirektør og utbyggingssjef

Status
• Påløpt 260 mill NOK pr januar 19 – revidert likviditetsbehov for 2019 må utarbeides
• Ny prosjektledelse under oppbygging. Prosjektdirektør og utbyggingssjef for
akuttsykehuset er engasjert
• Ombygging av kontorlokalene på Strandheim under budsjett, men er noe forsinket
• Dialogkonferanse med markedet / aktuelle entreprenører er gjennomført

• Sluttprognose vesentlig over styringsrammen, ref styresak styresak 8/19
• Ny kontraktsstrategi og konkurransegrunnlag og gjennomføring av tilbudskonkurransen
hovedaktivitet fremover – utlysing april/mai 19
• Revidert hovedfremdriftsplan må utarbeides – og revideres i samhandling med
totalentrepenør

Ny prosjektledelse fra mars 2019
Knut Ragnar Heimdal er prosjektdirektør

Heimdal skal ha det overordna ansvaret for å lede
utbyggingsprosjektet. Heimdal har solid ledererfaring fra
større totalentrepriser, blant annet St. Olavs Hospital og
det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Helge Johan Hestad er utbyggingssjef for
akuttsykehuset på Hjelset

Hestad har erfaring som prosjektsjef for bygg til F35programmet for Forsvarsbygg, prosjektleder i
utbygginga av St. Olav Hospital og bygginga av
barneavdelinga ved Ålesund sjukehus.

Dialogmøte med markedet 12.mars
Agenda for møtet:
• Informasjon om evaluering av forrige konkurranse,
ny strategi og organisering
• Entreprenørenes kompetanse og
gjennomføringsevne blir avgjørende i videre
prosjektutvikling og bygging for å nå mål/rammer
Ba om innspill til:
• Ny kontraktstrategi som skal sikre handlingsrom
• Konkurranseform som motiverer til deltakelse og
som sikrer god konkurranse
• Prosess som sikrer eierskap hos byggherren

Tilbakemeldinger fra markedet
Samhandling

Underentrepriser (UE)

Vederlag

Entreprenørene ga tydelig
uttrykk for at
samhandling er
foretrukket
gjennomføringsmodell for
å sikre realisering av SNR
innen vedtatte rammer.
Konkurranse basert på
samhandlingserfaring,
kompetanse, risiko og
med redusert vekt på pris
anbefales.

Entreprenørene ga uttrykk for
at det gir best resultat og
utvikling av best team om
entreprenørene selv får
gjennomføre opphandlingen
av prosjekteringsgruppen og
tekniske underentreprenører.

Entreprenørene ønsker seg
primært en avtale om målpris
og insentiver som reduserer
felles økonomiske risiko. Men
de kunne også forholde seg til
en fastpris dersom
byggherren finner det riktig.
Totalentreprenørens risiko for
underentreprenører kan bli
mindre i en målpris og det kan
gi redusert målstyring og
resultatoppnåelse.

Entreprenør som selv
opphandler UE gir tydeligere
ansvarsplassering, enn ved
tiltransport.

Vår oppfatning av signaler fra markedet er at prosjekt SNR er på rett vei mot realisering.

Plan for ny konkurranse

Utlysing av ny konkurranse
• Kvalitetssikring av kontraktsstrategi og konkurransegrunnlag
• Kunngjøring i løpet av april/mai
• Konkurranse med forhandling
• Prekvalifisering – 3-5 tilbydere
• Konkurransen gjennomføres innenfor 4-5 måneder fra kunngjøring

Kvalifikasjons- og tildelingskrav
Prekvalifisering
• Normale krav til kvalifikasjoner for erfarne totalentreprenører
• Sikkerhet
• Seriøsitet

• Erfaring fra tilsvarende prosjekter (størrelse og kompleksitet)
• Erfaring med totalentreprise med gjennomgående samhandling i prosjektutvikling og
gjennomføring

Utkast til tildelingskriterier i konkurransen blant prekvalifiserte
• Vi søker entreprenør med det beste forholdet mellom pris og kvalitet basert på oppdragsgivers
vurdering av tilbudene etter følgende kriterier
• Oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføringen
• Kompetanse og erfaring på tilbudt personell
• Pris

Tidsplan for ny konkurranse
Dialogmøte
markedet 12.mars

Utsendelse
konkurransegrunnlag
April/mai 2019

UTARBEIDE KONKURRANSEUNDERLAG

6 uker

Innstilling
Prosjektstyret
(HMR HF)

Kontraktsignering
Høst 2019

INVITASJON/
PREKVALIFISERING

UTARBEIDE
TILBUD

EVALUERING
BESLUTNINGSPROSESS

KONTRAKT

30 dagers
frist iht.
LOA

25 dagers
frist iht.
LOA

4-6 uker

10 dagers
karenstid

30+14+25
dager på å
utarbeide
tilbud

SNR blir realisert
• Nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal
på Hjelset

• Et godt poliklinisk tilbud/distriktsmedisinsk
senter skal utvikles i Kristiansund

Videreutvikle prehospitale tjenester

