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1. Om oppdraget  

1.1 Oppdragsgiver 

Den norske legeforening ble stiftet i 1886 og er tilsluttet hovedsammenslutningen 

Akademikerne. Foreningen organiserer leger og medisinstudenter i Norge. Formålet er å jobbe 

for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser medlemmene, fremme kvalitet i 

legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med 

helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen består av 19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 45 

fagmedisinske foreninger, og har i overkant av 36 000 medlemmer.  

 

Den daglige driften ivaretas av et sekretariat som ledes av generalsekretær, og er plassert 

sentralt i Oslo ved Christiania Torv. Sekretariatet har i overkant av 170 ansatte.  

 

1.2 Bakgrunn 

Legenes hus ved Christiania Torv (Akersgata 2) er under ombygging for å gi foreningen nye og 

oppdaterte fasiliteter. Huset ble bygget i 1996, og eies av Christiania Torv AS. Christiania Torv AS 

eies 50 % av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og 50 % av Legeforeningen. 

Ombyggingen og rehabilitering er viktig for fremtidig forvaltning av Legenes hus. Legeforeningen 

er en den sentrale leietaker i huset, med et langtidsperspektiv. Derfor har Legeforeningen stor 

grad av medbestemmelse i utføringen av ombyggingsprosjektet.  

 

Som et ledd i ombyggingen av Legenes hus, skal det etableres et kurs- og konferansesenter i 

første og andre etasje. I tillegg skal det etableres ekstern servering ut mot Christiania Torv.  

 

Det er et mål å lage en destinasjon og landemerke av Legenes hus, et sted som alle 

medlemmene kan være stolte av, et bygg som inviterer inn til læring, samhandling, hygge og en 

ny arbeidsdag. For interiørvalgene har det lyse og  nordiske uttrykket, med gode 

materialkvaliteter og varige uttrykk, stått i fokus. Og det er tatt opp flere elementer fra naturen.  

 

Tre førende begrep for utformingen av skissene har vært åpenhet, representativitet og 

fleksibilitet. Dette er føringer som også ligger til grunn for arbeidet med etableringen av et kurs- 

og konferansesenter.  

 

1.3 Anskaffelsens formål og omfang 

Formålet med anskaffelsen er å finne driver for:  

 

1) servering til foreningens egne ansatte 

2) servering til kurs- og konferansegjester  

3) kafé ut mot Christiania Torv 
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Vi anser det som en fordel om det er samme aktør som driver kantinen og bespisning til kurs- og 

konferanse, som også driver virksomheten ut mot Christiania Torv. Dette blant annet med tanke 

på Mattilsynets regler om smittesporing, størrelse på kjøkkenet og logistikken med varer og 

lager. 

 

1.3.1 Kantine for sekretariatets ansatte 

Det er satt av et område i 1. etasje på om lag 320 kvadratmeter til kantine/bespisning. 

Møbleringsplanen er ikke besluttet, men området vil kunne ha opptil 150 spiseplasser. På en 

normal dag spiser mellom 100 og 150 av sekretariatets ansatte i kantinen. Tallet varierer på 

grunn av ulik type aktivitet i og utenfor huset.  

 

Området det refereres til, ligger mot Rådhusgata og Akersgata (vedlegg 1: K-T / 1-6). I tillegg er 

det tentativt tre større serveringsbord, samt eget område for servering av drikke og frukt 

(vedlegg 1). Dette området kan også være aktuelt å bruke for kurs- og konferansesenterets 

gjester (kapitel 1.3.2).  

 

 
 

1.3.1.1 Sosialt samlingspunkt 

Gjennom behovsanalysen i forkant av beslutning om ombygging, fikk sekretariatet anledning til å 

uttrykke sine ønsker og behov for rehabiliteringen. I den forbindelse ble kantinen som sosialt 

samlingspunkt lagt vekt på av de fleste.  

 

For de ansatte er kantinen et felles samlingspunkt i løpet av dagen, der både den faglige og 

sosiale praten er viktig. Det er også i kantinen ansatte i størst grad møter kollegaer fra andre 
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avdelinger/etasjer, og det er viktig for arbeidsmiljøet at det legges til rette for at ansatte 

effektivt og dels skjermet kan spise en god lunsj sammen. 

 

1.3.1.2 Forventninger til mat for ansatte 

En del av konseptutviklingen vil være å avklare nivå for servering i kantinen for de ansatte. Inntil 

nå har sekretariatets kantine vært driftet internt. Menyen har vært brødmat, enkel salatbar, et 

utvalg av pålegg og enkle varmretter. Eksempelvis grøt en dag, fisk en annen, vafler på 

torsdager, og egg på mandager.  

 

De ansatte i sekretariatet bruker per nå også kantinen til å hente seg kaffe gjennom hele dagen, 

samt for å hente seg enkel mat til frokost og overtid/kveldstid (kjeks, knekkebrød, smøreost, 

syltetøy). 

 

Det er et ønske om servering av sunnere og mer varierte retter i den nye kantinen. Noen førende 

begreper i behovsanalysen for ønsket meny er; - variasjon, sunnhet, ulike smaker og kvalitet i 

råvarene.   

 

1.3.1.3 Pris og kantinebidrag 

Per i dag driftes kantinen ved at alle ansatte betaler en fast månedlig egenandel, og foreningen 

subsidierer resten. For denne egenandelen spiser de ansatte fritt av lunsjbuffeten, og henter seg 

kaffe, frukt, frokost og overtidsmat uten ekstra betaling. Dette er også ønskelig for driften i nye 

Legenes hus. Egenandelen må settes slik at det ikke utløser skatteplikt for de ansatte, og 

organiseringen av driften må være innenfor reglene for kantinebidrag.  

 

1.3.2 Servering konferansegjester 

En viktig forutsetning for kurs- og konferansesenteret er at vi får servering av kaffe/te, lunsjmat 

og pausemat av god kvalitet.  

 

Kurs- og konferansesenter blir i 1. etasje og deler av 2. etasje (vedlegg 1 og 2), også referert til 

som "ytre sone" (vedlegg 6). I dette området bygges det totalt 10 møterom, med plass til 6 – 65 

møtedeltakere. Det er en foldevegg mellom de to store møterommene i 2. etasje, slik at denne 

salen vil kunne romme ca. 120 personer. Total kapasitet på de 10 møterommene er ca. 225 

personer.  

 

1.3.2.1 Forventninger til konferansemat 

Til kurs- og konferansesenterets gjester er det ønskelig å kunne tilby et bredere spekter av 

kvalitet, pris og service. Det er ønskelig å kunne tilby kurs- og konferansegjestene varierte 

pakker, og typen lunsjservering vil også måtte sees i sammenheng med hvor maten blir servert.  
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I kantineområdet vil det være mer naturlig med mer formelle måltider, mens det i atriet (se 

vedlegg 1) sannsynligvis vil være mer aktuelt med enklere løsninger.  

 

Uavhengig av hvilken type mat som serveres, og i hvilken form og omfang, er det et ønske at 

maten er sunn og av god kvalitet. 

 

1.3.2.2 Valgmuligheter/prisnivåer 

Av de aktuelle gjestene til kurs- og konferansesenteret som vi allerede er i kontakt med, er 

forventninger og betalingsvillighet i et relativt stort spekter. Alt fra enkle, stående 

lunsjserveringer til festmiddager i forbindelse med årsmøter er nevnt. 

 

1.3.2.3 Trafikkflyten/areal for bespisning 

I tillegg til møtedeltakere må hensynet til sekretariatets ansatte ivaretas. Det er i utgangspunktet 

ikke tegnet inn eget atskilt bespisningsareal for kurs- og konferansegjester. For å ivareta 

sekretariatets lunsjønsker, legges det opp til en mer fleksibel bruk av sosiale soner i "ytre sone", 

slik at disse også kan brukes til bespisning for kurs- og konferansegjestene. I hovedsak gjelder 

dette for 1. etasje arealene 12 – 14(15)/N-T , og hele atriet (ca. 30 kvm) (vedlegg 1). I 2. etasje er 

tre mulige områder for mingling og servering; 6-8/R-T, torg 2105 og minikjøkkenområdet 2108 

(vedlegg 2).  

 

I tillegg til forskjellige områder, vil bespisning til forskjellige tider gi fleksibilitet og gode 

muligheter.   

 

1.3.3 Kafé og servering ut mot Christiania Torv 

Christiania Torv ligger i Rådhusgata, med sin spesielle fontene av en hånd som peker mot 

bakken. Rundt plassen finner du flere bygninger fra 16- og 1700-tallet, blant dem byens første 

rådhus fra 1641.  Torvet ligger innenfor satsingsområdene i "Handlingsprogram for økt byliv i 

Oslo sentrum 2018-2027" og har i senere tid fått vesentlige endringer i kjøremønster. Det er 

også investert i blant annet en miljøgate i Øvre Slottsgate for å gjøre området mer tilgjengelig for 

gående (kapitel 3.2 – 3.3). Christiania Torv er allerede etablert som et serveringsområde med 

aktører som Brasserie Hansken, Kafé Celisius og Proseccheria.  

 

Etter krav fra plan- og bygningsetaten om utadrettet virksomhet (kapitel 3.1) mot Christiania 

Torv, ble det i forbindelse med rehabiliteringen av Legenes hus tegnet inn et utadrettet 

serveringssted til venstre for den nye hovedinngangen til Legenes hus. Serveringsstedet er i 

utgangspunktet tenkt som en kafé, dels integrert mot Legeforeningens lokaler, fordi toaletter for 

gjester er i Legenes hus.  

 

Serveringsstedet har ca. 17 sitteplasser inne, samt 32 sitteplasser ute. Uteplassene er vektlagt av 

Oslo kommune, se punkt 3.1.  

 

https://www.visitoslo.com/no/produkt/?tlp=2986143&name=Christiania-torv
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13310004-1548060305/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Bilfritt%20byliv/20181015_Vedtatt%20Handlingsprogram%20for%20%C3%B8kt%20byliv.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13310004-1548060305/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Bilfritt%20byliv/20181015_Vedtatt%20Handlingsprogram%20for%20%C3%B8kt%20byliv.pdf
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/bilfritt-byliv/parkering-og-gjennomkjoring-i-sentrum-article103734.html#gref
https://brasseriehansken.no/
http://www.kafecelsius.no/
https://www.proseccheria.no/
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Serveringsområde ut mot Christiania torv (bilde til venstre: Google Maps) 

1.3.3.1 Kafélokalet  

Kaféen har et areal på 30 kvadratmeter, inkludert serveringsområde. I serveringsområdet er der 

også et enkelt anretningsområde med oppvaskmaskin og vann. Arealets størrelse legger 

begrensninger på hva som kan tilberedes og lagres/oppbevares.  

 

 
Kaféen skal kunne servere diverse kaffe og te, og også helst kunne tilby annen egnet mat/drikke. 

Andre konsepter og tilbud etter kontortid er også av interesse. Legeforeningen ønsker at kafeen 

skal ha en alkoholfri profil. Vi ønsker dialog med potensielle drivere om hvordan aktuelle 

driftskonsept for kafeen kan balanseres mot dette ønsket. 
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Det er ønskelig at kaféen fremstår utad på en måte som ivaretar kravene fra Oslo kommune (se 

punkt 3.1), og at det bidrar til å løfte frem og forsterke Legenes hus som et positiv og attraktivt 

element på Christiania Torv.   

 

1.4 Åpningstider 

Sekretariatet har ordinær åpningstid kl. 8 – 16 (sommertid 15. mai - 31. august er kl. 8 – 15). 

Kantinen har i eksisterende modell vært tilgjengelig for sekretariatet fra ca. kl. 7, for henting av 

kaffe, frukt, knekkebrød o.l. Lunsjserveringen har vært kl. 11.15 – 13:00. 

 

Åpningstiden for kurs- og konferansesenteret er ikke spesifisert, men det er et ønske om å ha et 

aktivt hus gjennom størst mulig deler av døgnet. Blant annet er det ønskelig å ha både 

frokostarrangementer, kveldsmøter, foredrag, jubileumsmiddager og andre sosiale 

arrangementer.  Dette vil kunne foregå både på kveldstid og i helger. Under disse 

arrangementene vil det være aktuelt med servering.  

 

Kaféen er presentert som et supplement til eksisterende tilbud på torget. De eksisterende 

tilbudene har i hovedsak åpningstid fra lunsjtider, mens kaféen er ønskelig å ha åpent fra tidlig 

morgen. Det er også ønskelig å skape aktivitet utover ettermiddag og kveld, slik 

reguleringsplanen for torget legger opp til (kapitel 3.1-3.3). 

 

1.5 Kjøkken, varelevering og avfall  

Hovedkjøkkenet ligger i 1. etasje (vedlegg 1 og 4). I 2. etasje ligger et mindre kjøkken (vedlegg 2 

og 5). Kjølelager og avfallshåndtering er i kjelleren (vedlegg 3). For beskrivelse av tilgang til 

kjeller, se kapitel 3.2.  Mellom kjeller og 1. etasje er det en vareheis, og den samme heisen går 

videre til kjøkkenet i 2. etasje.  

 

1.6 Profil Legenes hus 

Legeforeningen er en fagforening og viktig helsepolitisk og fagmedisinsk aktør i innenfor 

helsetjenesten. Legenes hus knyttes til både fagforeningen som organisasjon, til sekretariatet, 

kurs- og konferansesenteret og kafeen.  

 

Det utvikles en visuell profil for konferansesenteret. Føringen er at Legenes hus får en tydelig 

profil. Eierskapet kommer tydelig frem, samtidig som huset har en selvstendig profil. For 

utenforstående vil dette knyttes til kurs- og konferansesenteret, mens foreningsinterne vil ha et 

forhold til Legenes hus som et totaltilbud som både omfatter Legeforeningens sekretariat og 

fungerer som et møtested for medlemmer og tillitsvalgte. 
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2. Anskaffelsesprosedyre og kontraktsbestemmelser 

2.1 Anskaffelsesprosessen 

Anskaffelsen vil foregå i to faser, prekvalifisering og konseptutvikling/avtaleinngåelse. Vi ønsker 

etter prekvalifiseringen å  stå igjen med 2-3 aktører som deltar i andre runde for å jobbe frem 

alternative konsepter for endelig beslutning. Nærmere fremdriftsplan er beskrevet i kapitel 5.  

 

2.1.1 Prekvalifisering 

Målet for denne delen er å avdekke hvilke leverandører som kan tenke seg å inngå et samarbeid, 

og deres kvalifikasjoner for å løse oppgaven. Vi forventer ikke ferdige løsningsforslag, men gjerne 

litt om overordnede tanker om hvordan man ser for seg å løse dette. 

 

Vi kommer her til å legge vekt på: 

 

1. Kvalifikasjonskravene i kapitel 4 (leveransekvalitet) 

2. Forslag til prosess (samarbeid) 

3. Idéskisser (utvikling) 

 

2.1.2 Endelig konseptutvikling og avtaleinngåelse  

Etter at prosjektet har kommet frem til aktuelle leverandører å gå videre med etter 

prekvalifisering, vil det bli beskrevet alternative driftskonsepter som til slutt kan legges frem for  

endelig beslutning. 

 

2.2 Kontraktsperiode  

Dette vil bli tatt opp under endelige forhandlinger, men Legeforeningen ser for seg en 

kontraktsperiode på fem år, med opsjon for forlengelse.  

 

2.3 Endringer i konkurransegrunnlaget 

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget. 

Eventuelle endringer vil bli kunngjort i anbud.no dersom de gjøres før første tilbudsfristens 

utløp. 

3. Regulerende forhold 

3.1 Krav fra plan og bygg 

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten ga dispensasjon fra reguleringsplanens krav om 

publikumsrettede funksjoner på torget, med følgende svar (ikke uttømmende):  

 

2 Dispensasjon fra reguleringsplan S-3396 § 3, publikumsrettede funksjoner mot torg 

2.1 Bakgrunn for dispensasjonen og søkers begrunnelse for dispensasjon 

Tiltaket omfatter etablering av kantine, resepsjon og møterom ut mot offentlig torg. Da 
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reguleringsplanen legger opp til at bygningen skal inneholde publikumsrettede funksjoner ut 

mot torget i bygningens 1. etasje, så er tiltaket avhengig av en dispensasjon for å få tillatelse. 

 

Ansvarlig søker viser til at hensynet bak bestemmelsen er at det i størst mulig grad legges til 

rette for opphold og aktivitet på torget, i tråd med ønsket utvikling av Kvadraturen. Søker 

begrunner dispensasjonen med at intensjonen med ombyggingsarbeidene er å skape et 

«fremtidens kontorhus» som er fleksibelt, med fokus mot å invitere inn og åpne opp bygget for 

samarbeidspartnere, medlemmer, gjester og publikum. I tillegg skal det skapes en trivelig 

arbeidsplass for Legeforeningen. Søker argumenterer med at endringene vil knytte byggets 1. 

etasje tettere på bygulvet og aktivitetene som allerede er på torget. Disse endringene består i å 

etablere et utleieareal for kaffebar med en langstrakt plassering ut mot Christiania torv, med en 

utvidet bruk for bespisningsarealet. Søker opplyser om at dette arealet skal fungere som en 

kafé hvor man jobber, har uformelle møter og gruppesamlinger og lignende. Søker viser videre 

til at kantineområdet skal gi mulighet for utleie for alle som måtte ønske det, i tillegg til at 

Legeforeningen selv ønsker å arrangere temabaserte frokost- og kveldsmøter som vil være åpne 

for alle. Ansvarlig søker poengterer at bygningen nye hovedinngang er plassert sentralt på 

østfasaden mot torget, og betjener alle planlagte funksjoner i huset.  

 

Alle disse tiltakene anses å medføre stor grad av aktivitet både i og rundt torget gjennom store 

deler av arbeidsdagen, og også innimellom på kveldstid og i helger. 

 

2.2 Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre aktivitet og byliv i tilknytning til Christiania torv. På 

denne måten skapes et attraktivt, levende og trygt sted for opphold og rekreasjon. 

 

Tiltaket medfører etablering av funksjoner mot torget, som i utgangspunktet ikke anses som 

publikumsrettede. Etaten ønsker imidlertid å vise til søkers redegjørelse, der det opplyses om at 

bespisningsarealet skal få en utvidet bruk, slik at det også kan tas i bruk utenom normal 

arbeidstid. Videre opplyser søker om at tilgangen til de innvendige funksjonene skjer via torget. 

Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt, men på bakgrunn av overnevnte opplysninger, 

vurderer etaten at tilsidesettelsen ikke er å anse som vesentlig. Endringen åpner for aktivitet 

innvendig i bygningen gjennom hele dagen. I tillegg åpnes det opp for aktiviteter både på 

kvelder og i helger. Da atkomsten til bygningen skjer via torget, skapes det også trafikk og 

aktivitet her, noe som bygger opp under hensynet bak bestemmelsen.  

 

Vi konkluderer med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 

 

2.3 Etaten vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det åpnes opp for etablering av kantine, resepsjon og 

møterom i arealer som vender ut mot Christiania torv. Dette er funksjoner som ikke anses som 

publikumsrettede, da de ofte kan stå tomme. Etaten peker imidlertid på at det med stor 

sannsynlighet vil være aktivitet både i møterom og resepsjon jevnlig gjennom arbeidsdagen. I 

tillegg har søker opplyst om at det er ønskelig å etablere en utvidet bruk for bespisningsarealet 
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som vender ut mot torget. På denne måten vil arealet kunne tas i bruk også utenfor 

spisepausene til Legeforeningen. Videre ønsker etaten å peke på at tilgangen til de overnevnte 

funksjonene skjer via hovedinngangen ut mot Christiania torv. På denne måten bidrar 

funksjonen til ferdsel over torget, noe som igjen kan generere aktivitet.  

 

På bakgrunn av dette vurderer etaten at ulempene i dette tilfellet ikke kan anses som 

tungtveiende. Fordelene ved å dispensere er at bygningen oppgraderes til å tilfredsstille dagens 

behov og etterspørsel. Det skapes en åpen 1. etasje, med gode bespisningsarealer for 

legeforeningen. I tillegg legges det til rette for at utenforstående også kan ta i bruk arealene, 

enten ved å leie de i helger eller delta på ulike møter på morgen eller kveld. Vi har vurdert 

fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å 

gi dispensasjon.  

 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi 

gir derfor dispensasjon.  

 

3.2 Regler for varelevering/søppelhenting 

All varelevering må skje via Øvre slottsgate, det er ikke lov med av- og påstigning eller 

varelevering fra Akersgata. Fra sommeren 2018 ble det vedtatt vesentlige endringer i 

kjøremønster. Man kunne da ikke lenger kjøre gjennom Christiania Torv; all inn- og utkjøring til 

Christiania Torv må skje fra øst. For kjøkkenet for kantine og kurs- og konferansesenteret betyr 

dette at leveranser og henting må skje via garasjen i underetasjen.  

 

3.3 Kjøremønster og tilgjengelighet 

5.9.2018 vedtok Oslo bystyre Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum 2018-2027. Se 

spesielt fra s.96-101 om Kvadraturen: "Målt i byliv er Kvadraturen delt i to: et aktivt byliv i 

området mot Karl Johan, og en stillere sone i sør. Her er det stort potensiale til å videreutvikle 

bylivet, med handels-, kultur- og serveringstilbud". 

 

Som ledd i satsningen på økt byliv og tilgjengelighet for gående, ble Øvre Slottsgate gjenåpnet 

31.8.2019 som gågate med sitteplasser, trær, kunstverk og uteservering. Tiltaket om å 

tilrettelegge Øvre Slottsgate mellom Prinsens gate og Christiania Torv for opphold og 

bylivsaktiviteter, er begrunnet med at dette knytter Christiania Torv og Kvadraturen til det øvrige 

gågatenettet rundt Karl Johans gate. Både Kvadraturforeningen og næringslivet er aktører og 

samarbeidspartnere som støtter opp om dette.  

 

3.4 Husleie 

Legeforeningen er den største leietakeren i Akersgata 2. Det er Legeforeningen som leier 

arealene disponert til kurs- og konferansesenteret, og dette arealet innbefatter også arealene til 

kjøkken i 1. og 2. etasje.  

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13310004-1548060305/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Slik%20bygger%20vi%20Oslo/Bilfritt%20byliv/20181015_Vedtatt%20Handlingsprogram%20for%20%C3%B8kt%20byliv.pdf
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Arealene til kaféen, samt arealet til uteserveringen, har egen adresse, og kan være en egen 

juridisk enhet. Begge disse leieforholdene vil omtales i kontrakten.  

4. Kvalifikasjonskrav 

4.1 Generelt om kvalifikasjonskrav  

Det kan leveres tilbud med forbehold mot konkurransegrunnlagets bestemmelser, så lenge 

forbeholdene ikke anses som vesentlige. Forbehold vil imidlertid bli vektlagt i evalueringen av 

tilbudene. Alle kvalifikasjonskravene i punktene under skal dokumenteres.  

 

4.2 Juridiske  

Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Tilbyder skal ha ordnende forhold med hensyn til 

skatte- og merverdigiftinnbetaling, samt arbeidsgiveravgift.   

 

4.3 Økonomiske  

Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell gjennomføringsevne til å kunne oppfylle 

kontrakten.  

 

4.4 Tekniske og faglige  

Tilbyder skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne. Tilbyder skal vise til lignende erfaringer, eller 

vise til hvordan tilbyder kan løse oppdraget.  

 

4.5 Lønns- og arbeidsvilkår 

Tilbyder skal ha et system som ivaretar krav i arbeidsmiljøloven og til HMS- arbeid.  

 

4.6 Underleverandører 

Ved bruk av underleverandører, settes samme krav som for hovedleverandør.   

 

4.7 Krav knyttet til leverandørens registrering, autorisasjoner mv. 

Tilbyder skal oppfylle bransjespesifikke krav og bestemmelser.  

 

4.8 Miljøprofil 

Legenes hus ved Legeforeningen er Miljøfyrtårnsertifisert, med resertifisering planlagt ultimo 

2020. Det er viktig for Legeforeningen å samarbeide med aktører som også følger krav om 

miljøhensyn i forhold til blant annet håndtering av avfall, matsvinn og mål, kortreist mat og 

bærekraftige løsninger.  
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4.9 Sosial bærekraft 

Tilbyders evne og engasjement for sosial bærekraft vil kunne vektlegges.  

5. Gjennomføring av konkurransen 

5.1 Fremdriftsplan 

Legeforeningen legger opp til følgende beslutningsprosess. Planen kan justeres noe underveis, 

avhengig av interne prosesser i organisasjonen. I tillegg kan ferdigstillelse av bygget påvirke 

fremdriften. Foreløpig følger fremdriften tidsplanen. 

 

27. januar Frist for innleverte tilbud prekvalifisering 

15. februar Beslutning av leverandører for utvikling av konsept 

Ultimo mars Ferdig prosjektutvikling 

Ultimo april Beslutning og avtaleinngåelse 

April – august Planlegging 

Medio september Oppstart 

 

5.2 Frist og sted for levering av tilbud 

Alle tilbud må være Legeforeningen i hende på epost til legeforeningen@legeforeningen.no 

innen 27. januar. Fysiske leveranser må være oss i hende i våre midlertidige lokaler i Kirkegata 25 

senest kl. 16 fredag 24. januar. Det er mulig å bruke vår postadresse Postboks 1152 Sentrum, 

0107 Oslo, men da må det tas høyde for frakttid.  

 

5.3 Ønsket presentasjonsform 

Leverandørene står fritt til å velge presentasjonsformer, men digitale filer må følge standard 

formater som Office og Adobe-produkter.   

 

5.4 Vedståelsesfrist 

Alle tilbud må være gjeldende ut 29. februar.  

 

5.5 Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse 

Det vil bli en tilbudskonferanse i våre midlertidige lokaler i Kirkegata 25, 7. januar kl. 13-15. Her 

vil vi presentere konseptet, og det vil være mulig å stille spørsmål om f.eks. økonomi.  

 

Prosjektgruppen ser det som mest relevant å gjennomføre eventuelle befaringer hos potensielle 

leverandører som en del av fase to.  

 

Det er  heller ikke mulig å gjennomføre befaringer i de aktuelle lokalene som en del av 

prekvalifiseringen. Bygget er under total rehabilitering, og besøk er begrenset. Eventuelle 

befaringer der vil skje som en del av konseptutviklingen i fase to.  

 

mailto:legeforeningen@legeforeningen.no
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5.6 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det 

vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

 

5.7 Offentlighet 

Legeforeningen er en privat organisasjon, og er ikke underlagt offentlighetsloven. Vi vil ikke gi 

innsyn til andre parter enn de som er tilknyttet vårt prosjekt.  

 

5.8 Spørsmål vedrørende beskrivelsen 

Kontaktpersoner for denne anskaffelsen er:  

 

Stein Runar Østigaard, stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no, 970 83 830 

Cecilie Bjørnstad Engblad , Cecilie.Bjornstad.Engblad@legeforeningen.no, 976 58 047 

 

6. Behandling av tilbudene 

6.1 Tildelingskriterier  

Tildeling skjer etter kriteriene beskrevet i kapitel 2.1. 

 

6.2 Avvisning 

Legeforeningen vil avvise de tilbud som kommer for sent, eller ikke tilfredsstiller kravene i 

konkurransegrunnlaget.  

 

Vedlegg  

- Vedlegg 1: Plantegninger 1. etasje 

- Vedlegg 2: Plantegninger 2. etasje 

- Vedlegg 3: Plantegninger kjeller 

- Vedlegg 4: Kjøkkenbeskrivelse 1. etasje 

- Vedlegg 5: Kjøkkenbeskrivelse 2. etasje 

- Vedlegg 6: Tverrsnitt ytre og indre sone 

- Vedlegg 7: Utkast skjema kafé 

- Vedlegg 8: Utkast tegning kafé 

mailto:stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no
mailto:Cecilie.Bjornstad.Engblad@legeforeningen.no

