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Sykehusinnkjøp HF – kjøp av kontorinnredning
Det er inngått leieavtale mellom Union Eiendomskapital AS/Sjømennenes Hus Oslo og
Sykehusinnkjøp HF om leie av 4. og 5. etasje på Grev Wedels plass 7. Etter dette er gjort
avtale med Legemiddelindustrisamarbeidet (LIS) og HINAS om at de disponerer
arealene i 5. etasje mens Sykehusinnkjøp HF selv disponerer 4. etasje. Kjøp av
kontormøbler og annet utstyr/inventar bekostes også etter samme fordeling.
Sykehusinnkjøp HF har ingen rammeavtale på kjøp av kontormøbler og kan heller ikke
benytte eksisterende avtaler som for eksempel Helse Sør-Øst RHF eller HINAS har
inngått. LIS har i samarbeid med Kubik Interiørarkitekter innhentet pristilbud på
kontormøbler fra tre leverandører; Kontorrama, Kinnarps og Møblemeglerne. Av disse
var det Kontorrama som totalt hadde det mest prisfordelaktige tilbudet. HINAS har
kvalitetssikret tilbudene og prisene og LIS har gått til innkjøp av møbler til 5. etasje etter
dette.
Sykehusinnkjøp HF skal innrede 4. etasje med 23 arbeidsplasser i åpent landskap samt 3
møterom og en sosial sone. Det er ønskelig av flere årsaker å benytte samme leverandør
på kontormøbler som LIS/HINAS har brukt:






Tilbud er innhentet fra tre leverandører og det er forhandlet frem gunstige priser.
Kubik Interiørarkitekter har for utleier bidratt med utarbeidelse av planløsninger
for å sikre best mulig utnyttelse av arealene. Denne har videre kommet med
forslag til valg av møbler som «passer» inn i lokalenes utforming og som sikre
best mulig utnyttelse for flest mulig arbeidsplasser.
Det er samme eier av begge etasjene, og kjøp av samme type møbler gjør at disse
kan benyttes om hverandre dersom det skulle bli aktuelt å omdisponere og/eller
ominnrede lokalene.
Møblene er praktiske og kan enkelt reguleres for god ergonomi (bl.a. hev/senkemuligheter på arbeidsbord).

Kostnader for én arbeidsplass vil i tilbudet ligge på ca. kr. 15 000,-. I dette ligger
arbeidsbord på størrelse 1600 x 800 cm. Det kan være aktuelt å gå ned i størrelse, noe
som også vil redusere prisen noe. Kostnader for sosial sone vil være ca. kr. 30 000,- (sofa
og bord). Møtebord foreligger det ikke pris på, men leverandør vil komme med pristilbud
på dette.
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er
organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av
privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Anslagsvis vil total kostnad for hele møbelleveransen ligge på rundt kr. 500 000,- (eks.
mva.). I dette er det ikke tatt inn kostnader for evt. ekstra skap på møterom,
avlastningsbord til minikjøkken/kaffestasjon osv. Dette forslås evt. å anskaffe som en
supplering i etterkant dersom man ser behov for det.

Vedlegg: Oversikt over produktbeskrivelse og pris.
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