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innkomne tilbud 

 
Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/00081-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Plan- og byggekomiteen            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det inngås kontrakt med vinneren av den avholdte tilbudskonkurransen, 
BetonmastHæhre Østfold AS, for bygging av Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. 
2. Nybygget etableres med flate, grønne tak. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en prosjektkostnad på 213,5 mill. kroner, noe 
som er innenfor bevilget budsjett i vedtatt handlingsprogram 2018-2021. 
 
 
Ås, 12.10.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
 
 
Tidligere politisk behandling:  

PBK-Sak 2/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
F-Sak 3/16 og 11/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
K-Sak 8/16, 17/16 og 40/16 Mulighetsstudie, Moer sykehjem 
PBK-Sak10/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 3 - 
konsekvensutredning energiløsning 
PBK-Sak 79/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 4 
PBK-Sak 7/17 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Materialvalg og miljøambisjoner 
PBK-Sak 9/17 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Oppfølgingspunkter fra vedtak i PBK 
den 09.10.17 
PBK-Sak 10/17 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Plan- og fasader 
PBK-Sak 3/18 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. Forprosjekt  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for bygging av Moer sykehjem 
utvidelse, trinn 1. Tilbudene er nå evaluert og resultatet framgår av saken. 
 
Fakta i saken: 
Det er gjennomført en tilbudskonkurranse for Moer sykehjem utvidelse, trinn 1. 
Tilbudsgrunnlaget var basert på en totalentreprise. Ved tilbudsfristens utløp var det 
mottatt fem tilbud: 
 
Nr. 1 Ruta Entreprenør AS 174 756 099,- (ekskl. mva) 

Nr. 2 AF Gruppen Norge AS 191 250 000,- (ekskl. mva) 

Nr. 3 BetonmastHæhre Østfold AS 172 800 000,- (ekskl. mva) 
Nr. 4 Ove Skår AS 173 971 918,- (ekskl. mva) 

Nr. 5 NCC Norge AS 180 098 289,- (ekskl. mva) 

 
Tilbudene er vurdert i forhold til konkurransens tildelingskriterier og den vekting som 
er oppgitt i konkurransegrunnlaget: 

Kriterier        Vekt (%) 
Pris, beregnet pris iht. tilbudsskjema    60 % 
Kompetanse og erfaring tilbudt personell  20 % 
Oppgaveforståelse      20 % 
 

Alle tilbudene tilfredsstilte kvalifikasjonskravene. 
 
Resultat av evalueringen: 
Tilbud nr. 1: Ruta Entreprenør AS 
Pris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den tredje laveste i konkurransen. 
Summen er 1,2 % høyere enn laveste tilbud. Poengsum: 9,89. 
 
Kompetanse og erfaring tilbudt personell: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra kompetanse og bra generell erfaring. 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra erfaring fra referanseprosjekter. Tilbudt 
personell oppnår samlet lavest poengsum av tilbyderne på kriteriet «Kompetanse og 
erfaring tilbudt personell». Poengsum: 8,88. 
 
Oppgaveforståelse: 
Alle tilbyderne har levert meget bra dokumentasjon på tildelingskriteriet og oppnår 
derfor samme poengsum. Poengsum: 10,0. 
 
Samlet: 
Total poengsum: 9,707. Rangert som nr. 3 i konkurransen. 
 
Tilbud nr. 2: AF Gruppen Norge AS 
Pris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den høyeste i konkurransen. 
Summen er 10,3 % høyere enn laveste tilbud. Poengsum: 9,06. 
 



Ås kommune 

16/00081-4 Side 3 av 5 

Kompetanse og erfaring tilbudt personell: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra kompetanse og meget bra generell 
erfaring. Tilbudt personell har dokumentert meget bra erfaring fra 
referanseprosjekter. Tilbudt personell oppnår samlet høyest poengsum av tilbyderne 
på kriteriet «Kompetanse og erfaring tilbudt personell». Poengsum: 10,0. 
 
Oppgaveforståelse: 
Alle tilbyderne har levert meget bra dokumentasjon på tildelingskriteriet og oppnår 
derfor samme poengsum. Poengsum: 10,0. 
 
Samlet: 
Total poengsum: 9,438. Rangert som nr. 5 i konkurransen. 
 
Tilbud nr. 3: BetonmastHæhre Østfold AS 
Pris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den laveste i konkurransen. 
Poengsum: 10,0. 
 
Kompetanse og erfaring tilbudt personell: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra kompetanse og meget bra generell 
erfaring. Tilbudt personell har dokumentert meget bra erfaring fra 
referanseprosjekter. Tilbudt personell oppnår samlet tredje høyest poengsum av 
tilbyderne på kriteriet «Kompetanse og erfaring tilbudt personell». Poengsum: 9,44. 
 
Oppgaveforståelse: 
Alle tilbyderne har levert meget bra dokumentasjon på tildelingskriteriet og oppnår 
derfor samme poengsum. Poengsum: 10,0. 
 
Samlet: 
Total poengsum: 9,888. Rangert som nr. 1 i konkurransen. 
 
Tilbud nr. 4: Ove Skår AS 
Pris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den nest laveste i konkurransen. 
Summen er 0,6 % høyere enn laveste tilbud. Poengsum: 9,94.  
 
Kompetanse og erfaring tilbudt personell: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra kompetanse og meget bra generell 
erfaring. Tilbudt personell har dokumentert meget bra erfaring fra 
referanseprosjekter. Tilbudt personell oppnår samlet tredje høyest poengsum av 
tilbyderne på kriteriet «Kompetanse og erfaring tilbudt personell». Poengsum: 9,44. 
 
Oppgaveforståelse: 
Alle tilbyderne har levert meget bra dokumentasjon på tildelingskriteriet og oppnår 
derfor samme poengsum. Poengsum: 10,0. 
 
Samlet: 
Total poengsum: 9,850. Rangert som nr. 2 i konkurransen. 
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Tilbud nr. 5: NCC Norge AS 
Pris: 
Totalsum som er lagt til grunn for evalueringen, er den nest høyeste i konkurransen. 
Summen er 4,1 % høyere enn laveste tilbud. Poengsum: 9,60.  
 
Kompetanse og erfaring tilbudt personell: 
Tilbudt personell har dokumentert meget bra kompetanse og meget bra generell 
erfaring. Tilbudt personell har dokumentert meget bra erfaring fra 
referanseprosjekter. Tilbudt personell oppnår samlet nest høyeste poengsum av 
tilbyderne på kriteriet «Kompetanse og erfaring tilbudt personell». Poengsum: 9,72. 
 
Oppgaveforståelse: 
Alle tilbyderne har levert meget bra dokumentasjon på tildelingskriteriet og oppnår 
derfor samme poengsum. Poengsum: 10,0. 
 
Samlet: 
Total poengsum: 9,706. Rangert som nr. 4 i konkurransen. 
 
Opsjon – takkonstruksjon 
Vinner av konkurransen, tilbyder nr. 3 BetonmastHæhre Østfold AS, har priset 
opsjonen for valmet tak med takstein til et tillegg på 1 859 032,- kroner. Alle 
tilbyderne har priset en slik takløsning høyere enn flate, grønne tak. 
 
Konkurransen er evaluert både med og uten denne opsjonen i tråd med 
konkurransegrunnlaget. Tilbyder nr. 3, BetonmastHæhre Østfold AS, er vinner av 
konkurransen uavhengig av om opsjonen velges eller ikke. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I «Handlingsprogram 2018-2021» er følgende prosjekter prioritert: 

 I4 Energibrønner Moer, total ramme 5,0 mill. kr 
 I5 Utvidelse vaskeri, total ramme 15,5 mill. kr 
 I7 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1, total ramme 195,0 mill. kr 

 
Totalt 215,5 mill. kr (ekskl. mva.) 
 
Rådmannen vil i HP 2019-22 anbefale at disse tre prosjektene endres til: 

 Utvidelse vaskeri, utstyr og innredning, ny ramme 2,0 mill. kr 
 Moer sykehjem utvidelse, trinn 1, ny ramme 213,5 mill. kr 

 
Moer sykehjem utvidelse, trinn 1, omfatter både nybygg, nødvendig 
ombygging av eksisterende sykehjem (inkl. vaskeri) og flytting av brønnpark. Det 
anbefales derfor å slå sammen prosjektene. Nødvendig utstyr og innredning til 
utvidet vaskeri anbefales beholdt som eget budsjett. 
 
Basert på den gjennomførte konkurransen, kan Moer sykehjem utvidelse, trinn 1, 
gjennomføres innenfor avsatt budsjett i «Handlingsprogram 2018-2021» på 213,5 
mill. kr. 
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Framdrift: 
Prosjektet videreføres iht. følgende framdriftsplan: 
 
Aktivitet Tidspunkt 

Planlagt kontraktsinngåelse Nov. 2018 

Byggestart Jan. 2019 

Delovertakelse nybygg Des. 2020 

Komplett overtakelse utomhus Jun. 2021 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Konkurransens vinner ble etter gjennomført evaluering tilbyder nr. 3, 
BetonmastHæhre AS. Meddelelsesbrev er sendt. BetonmastHæhre AS oppnådde 
best poengsum ut fra evalueringskriteriene. 
 
Opsjon: Det anbefales at prosjektet videreføres som planlagt med flate, grønne tak. 
Denne takløsningen er priset som den rimeligste løsningen og vil bidra positivt til å 
oppnå kravet om «blågrønn» faktor 0,8. En løsning med valmet tak med takstein vil 
måtte byggemeldes på nytt, noe som vil bidra til forsinket framdrift. 
 
Prosjektet anbefales gjennomført innenfor bevilget budsjett i «Handlingsprogram 
2018-2021» på 213,5 mill. kroner iht. de anbefalte endringene beskrevet over. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


