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Ansøgning om prækvalifikation "Nyt Hospital Hvidovre" 
!
Hvidovre Hospital takker for modtagelsen af jeres ansøgning om prækvalifi-
kation med henblik på deltagelse i projektkonkurrence om "Nyt Hospital 
Hvidovre". 

Til orientering kan vi oplyse, at vi modtog i alt 22 rettidige ansøgninger, 
hvoraf 16 var konditionsmæssige. 

Feltet var af meget høj kvalitet, og har givet Hvidovre Hospital mange spæn-
dende anmodninger at vælge mellem. 

De indkomne ansøgninger er vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne i 
udbudsbekendtgørelsen og på baggrund heraf er der sammensat et konkurren-
cedygtigt felt af 7 egnede totalrådgiverteams. 

Vi skal hermed meddele, at jeres virksomhed desværre ikke er blevet prækva-
lificeret.  

I forhold til vurderingen af jeres ansøgning har vores vurdering af jeres an-
modning været:  

Brugerinvolvering: Generel beskrivelse af synspunkter og erfaringer suppleret 
med specifikke oplysninger fra Hvidovre gastro-ambulatorium og Holbæk syge-
hus belyser, at totalrådgiver har relevante erfaringer. Totalrådgivers rolle i OUH 
projektet fremgår ikke tydeligt i forhold til det de mange øvrige rådgivere på det-
te projekt. Det er derfor vanskeligt at vurdere totalrådgiverens erfaring i forhold 
til denne reference. Ved nogle af underrådgivernes referencer er ydelserne ikke 
beskrevet, mens andre kun beskriver det sporadisk.  

Udarbejdelse af helhedsplaner til belysning af bebyggelsesmuligheder: Erfarin-
ger med helhedsplaner er vist i projektet fra Greifswald. Totalrådgivers rolle i 
OUH projektet fremgår ikke tydeligt i forhold til det de mange øvrige rådgivere 
på dette projekt, og det er derfor vanskeligt at vurdere totalrådgiverens erfaring i 
forhold til denne reference.  

Funktionssammenhænge, arbejdsgange og logistik: Totalrådgiver og under-
rådgivers referencer beskriver stor erfaring med funktionssammenhænge, ar-
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bejdsgange og logistik. I nogle af underrådgivernes referencer er ydelserne ikke 
beskrevet, mens andre beskriver det sporadisk.  

Angivelse af hvorvidt den/de hovedansvarlige fortsat er med i virksomheden: 
Totalrådgiver oplyser at nøglemedarbejdere fortsat er i firmaet, hvilket vurderes 
positivt. For de øvrige er dette ikke bekræftet, hvilket vurderes negativt.  

Samlet vurdering: Totalrådgiver har erfaringer med brugerinvolvering og -
processer, men det er sparsomt belyst i de fremsendte referencer, hvilket også 
gælder erfaringer og kompetencer med udarbejdelse af helhedsplaner. Samlet 
besidder gruppen erfaringer og kompetencer med at løse funktionssammenhænge 
og logistiske forhold på et hospital.  På grundlag af ansøgers oplysninger vurde-
res samlet, at de efterspurgte kompetencer og erfaringer ikke fremstår tilstrække-
lig overbevisende sammenholdt med det øvrige ansøgerfelt. 

De 7 totalrådgiverteams, der er blevet prækvalificeret, er i tilfældig rækkeføl-
ge: 

Hvidovre Hospital takker igen for interessen, og vi håber, at I har mod på og
lyst til at byde ind på relevante opgaver, som hospitalet udbyder.

Med venlig hilsen

Bitten Munk Warmdahl

Kontakt:  bmwa@cowi.dk
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Ansøgning om prækvalifikation "Nyt Hospital Hvidovre" 

Hvidovre Hospital takker for modtagelsen af jeres ansøgning om prækvalifi-
kation med henblik på deltagelse i projektkonkurrence om "Nyt Hospital 
Hvidovre". 

Til orientering kan vi oplyse, at vi modtog i alt 22 rettidige ansøgninger, 
hvoraf 16 var konditionsmæssige.  

Feltet var af meget høj kvalitet, og har givet Hvidovre Hospital mange spæn-
dende anmodninger at vælge mellem. 

De indkomne ansøgninger er vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne i 
udbudsbekendtgørelsen og på baggrund heraf er der sammensat et konkurren-
cedygtigt felt af 7 egnede totalrådgiverteams. 

Vi skal hermed fornøjelsen at meddele, at jeres virksomhed er blevet prækva-
lificeret.  

Vurderingen af det indsendte er: 

Brugerinvolvering: Flere gode referencer med større hospitalsbyggerier, såvel 
nybyggeri som ombygning. Referencerne dokumenterer relevant arbejde med 
brugerinvolvering og – proces, selvom indholdet af selve processen ikke er be-
skrevet i detaljer 

Udarbejdelse af helhedsplaner til belysning af bebyggelsesmuligheder: Erfarin-
ger med helhedsplaner fra OUH  og ikke vundne konkurrencer viser gode kompe-
tencer vedr. udarbejdelse af helhedsplaner i relation til at belyse bebyggelsesmu-
ligheder i forhold til hospitaler. Underrådgiverne har fine referencer fra under-
visningsbyggeri (Campus Ballerup) og boligbebyggelser (Holmegårdsparken), 
som viser overbevisende erfaringer med arbejde med helhedsplaner.  

Funktionssammenhænge, arbejdsgange og logistik: Flere gode referencer med 
større hospitalsbyggerier, såvel nybyggeri som ombygning. Arbejdet med funkti-
onssammenhænge og arbejdsgange er kun nævnt i nogle få referencer, mens 
planlægning af logistik fremgår af flere referencer. Samlet set dokumenterer de 
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fremsendte referencer overbevisende og solid erfaring med arbejdet med funkti-
onssammenhænge, arbejdsgange og logistik. 

Angivelse af hvorvidt den/de hovedansvarlige fortsat er med i virksomheden: 
Nøglemedarbejdere er stadig tilknyttet virksomhederne, hvilket vurderes positivt. 

Samlet vurdering: Ansøger har flere flotte referencer fra lignende relevante hos-
pitalsprojekter, hvor brugerinvolvering og -processer har været en del af ydelsen, 
ligesom konsortiet har de erfaringer med udarbejdelse af helhedsplaner fra lig-
nende projekter. Konsortiet vurderes at have solid erfaring og kompetence med 
funktionssammenhænge, logistik og arbejdsgange. Ansøger fremstår ud for refe-
rencerne som meget kompetent i forhold til at gennemføre komplekse hospitals-
projekter som det udbudte. 

De 7 totalrådgiverteams, der er blevet prækvalificeret, er i tilfældig rækkeføl-
ge:  

Det skal understreges at der ikke kan anvendes underrådgivere i et omfang der
gør, at der ændres på udgangspunktet for prækvalifikationen. Det er således
de prækvalificerede, der i det væsentligste selv skal udarbejde konkurrence-
forslaget.

Der afholdes informationsmøde og besigtigelse tirsdag den 18. december
2012, kl. 10-15 i Auditorium 3-4 (beliggende i ambulatorieetagen mellem ho-
vedindgangen og center 1). Tilmelding skal ske senest tirsdag den 13. decem-
ber 2012 til lasse.soeager@regionh.dk. Der må maksimalt tilmeldes 8 deltage-
re fra hver af de 7 konkurrencedeltagerne.

Konkurrencen udskrives den 7. december 2012, hvor konkurrencematerialet
vil blive fremsendt.

Spørgsmål vedrørende konkurrencen skal stiles til konkurrencens sekretær
Bent Kolind, bk@arkitektforeningen.dk.

Med venlig hilsen

Bitten Munk Warmdahl

Kontakt: bmwa@cowi.dk
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Konkurrencen udskrives den 7. december 2012, hvor konkurrencematerialet 
vil blive fremsendt. 

Spørgsmål vedrørende konkurrencen skal stiles til konkurrencens sekretær 
Bent Kolind, bk@arkitektforeningen.dk.  

Med venlig hilsen 

Bitten Munk Warmdahl  

Kontakt: bmwa@cowi.dk 


	BILAG - Effektiv prækvalifikation
	Effektiv-prækvalifikation-bilag



