NOTAT
Region Syddanmark

NYT OUH, PROJEKTKONKURRENCE
Bedømmelsesprocedure

19. april 2010

1.

Mødeplan for bedømmelsesproceduren
Bedømmelsen af de modtagne konkurrenceforslag finder sted i perioden 10. november til 17. december 2010.
Konkurrenceforslagene skal være modtaget senest mandag den 8. november 2010, og forslagene vil umiddelbart herefter blive ophængt i
bedømmelseslokalet på adressen _______________, 5000 Odense. I
hele bedømmelsesperioden vil ”Ophængningsrummet” være aflåst,
men der vil være mulighed for dommerkomitéens medlemmer at få
adgang til lokalet efter aftale med konkurrencens sekretær.

2.

Dagsordner for møderne
Der er for hvert enkelt møde anført den forventede dagsorden.
Ved bedømmelsen henvises til den udarbejdede vejledende vurderingsmodel.
Bedømmelsesprocessen indledes med et forberedelsesmøde for fagdommere og bygherrerådgivere.

2.1

Første møde
Det første møde afholdes:
Onsdag den 10. november 2010 kl. 10.00-16.00
Deltagere: Fagdommere, bygherrerådgivere og konkurrencesekretær
På dette indledende møde vil forslagene blive gennemgået overordnet
og checket for åbenlyse ukonditionsmæssigheder. Den forventede
dagsorden vil være:
Område
Firma
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1. Præsentation af mødedeltagerne.
2. Gennemgang af bedømmelsesproceduren, herunder eventuel gennemgang af udkast til vejledende vurderingsmodel.
3. Overblik over de indkomne konkurrenceforslag. Individuel gennemgang af materialet.
4. Opsamling. Fagdommerne aftaler, hvem der skal gennemgå hvilke
forslag på det næste møde.

2.2

Andet møde
Det andet møde afholdes:
Fredag den 12. november 2010 kl. 10.00-14.00
Deltagere: Dommerkomitéen og rådgivere
På dette indledende møde vil den forventede dagsorden være:
1. Velkomst ved dommerkomitéens formand.
2. Præsentation af mødedeltagerne.
3. Meddelelser og gennemgang af bedømmelsesproceduren ved konkurrencens sekretær.
4. Overordnet, objektiv præsentation af konkurrenceforslagene ved
arkitektfagdommerne og ingeniørfagdommer.
5. Opsamling på mødet.
På mødet uddeles mapper af samtlige forslag til mødedeltagerne til
hjemmestudiebrug. Mapperne skal behandles fortroligt. Bedømmelsen
skal søges foretaget ud fra den vejledende beskrivelse af bedømmelseskriterierne i vurderingsmodellens afsnit x.
Alle dommerkomitéens medlemmer bør frem til næste møde danne sig
et indblik i alle de modtagne konkurrenceforslag, således at der ved
det kommende møde kan kommenteres til bedømmelseskriterie 1.
Frem til næste møde danner bygherrerådgiverne sig et overordnet
indtryk af, hvorledes forslagene skal bedømmes på bedømmelseskriterierne
Funktionalitet, teknik og sammenbygningen med SDU (delvis bedømmelseskriterium 1)

Project:

RR 20100531 Nyt OUH bedømmelsesprocedure udgave
20100419 MBR ENDELIG.doc

Side:

2

Robusthed (bedømmelseskriterium 2)
Totaløkonomi (bedømmelseskriterium 3)
Bæredygtighed (bedømmelseskriterium 4)

2.3

Tredje møde
Det tredje møde afholdes:
Tirsdag den 16. november 2010 kl. 10.00-15.00
Deltagere: Dommerkomitéen og rådgivere
På dette møde vil den forventede dagsorden være:

1. Forslagene gennemgås i ’omvendt rækkefølge’ i forhold til gennemgangen på forrige møde.
Ved hvert forslag vil følgende få ordet:
a. Dommerkomitéens medlemmer (ekskl. fagdommerne) for at
fremkomme med umiddelbare kommentarer til forslagene, baseret dels på indtryk fra fagdommernes gennemgang på forrige
møde og dels på hjemmestudier af forslagene.
b. Rådgivergruppen, evt. repræsentanter herfor, for evt. supplerende bemærkninger.
c. Arkitekt- og ingeniørfagdommerne, der ’går mere til biddet’ i
den kvalitative vurdering af forslagene end ved første gennemgang.
Formålet er at frasortere et-to forslag fra den videre bedømmelse.

2. Opsamling: Hvilke forslag går videre? Hvad skal iværksættes frem
til næste møde?
(Det understreges, at ingen forslag bedømmes definitivt ude allerede
på dette stadie).
Frem til fjerde møde udarbejder rådgiverne en mere dybdegående
granskning af de udvalgte forslag med udgangspunkt i bedømmelseskriterierne.

2.4

Fjerde møde
Det fjerde møde afholdes:
Onsdag den 1. december 2010 kl. 10.00-15.00
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Deltagere: Dommerkomitéen og rådgivere.
På dette møde vil den forventede dagsorden være:

3. Rådgivergruppen (evt. repræsentanter herfor) gennemgår resultatet
af granskningen af de udvalgte forslag.
4. Fællesdrøftelse i dommerkomitéens på baggrund af pkt. 1 og egne
hjemmestudier.
5. Opsamling: Er der yderligere forslag der kan udgå?
Formålet med mødet er at nå ned på det antal forslag, der går videre til
forhandlingsrunden. Den foreløbige beslutning tages under hensyntagen til at eventuelle bemærkninger/spørgsmål fra regionsrådspolitikerne ved næste møde måske kan påvirke den endelige beslutning om,
hvem der skal gå videre.

2.5

Femte møde
Det femte møde afholdes:
Fredag den 3. december 2010 kl. 9.00-16.00
Deltagere: Dommerkomitéen og rådgivere. (Regionsrådets politikere
deltager under pkt. 1 -4).
På dette møde vil den forventede dagsorden være:
1.

Fagdommere præsenterer de indkomne forslag for regionsrådets
politikere (kl. 9-10). Gennemgangen filmes for senere at kunne
benyttes ved den offentlige udstilling af de samlede projekter.

2.

Regionsrådets politikere vil herefter få lejlighed til individuelt at
besigtige de indleverede konkurrenceforslag og modeller med
henblik på at kunne fremkomme med bemærkninger og spørgsmål under pkt. 4. (kl. 10-12).

3.

Frokost (kl. 12-13)

4.

Regionsrådets politikere får lejlighed til at mødes med dommerkomitéen med henblik på fællesdrøftelse af forslagene og evt. afklaring af spørgsmål. Fagdommerne skal ikke nødvendigvis svare
på spørgsmålene, men kan tage dem med i deres videre overvejelser under pkt. 6. (kl. 13-14)
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5.

Rådgivergruppen (evt. repræsentanter herfor) gennemgår evt. på
baggrund af bemærkninger fra det forrige møde resultatet af en
supplerende granskning af de udvalgte forslag.

6.

Fællesdrøftelse i dommerkomitéens på baggrund af pkt. 1, 4, 5
og egne hjemmestudier.

7.

Opsamling: Har dagens bemærkninger/spørgsmål givet anledning
til ændring af forrige mødes beslutning om, hvilke forslag der
kan udgå? (pkt. 5-7 kl. 14-16).

Formålet med mødet er at nå ned på det antal forslag, der går videre til
forhandlingsrunden.
Såfremt der mod forventning ikke opnås enighed på mødet er der indlagt et reservemøde for dommerkomitéen og rådgivere
Mandag den 6. december 2010 kl. 13.00-15.00
Mødet afholdes kun, såfremt der måtte vise sig et behov for dette.
I perioden indtil det næste møde udarbejdes ”Udkast til dommerbetænkning” vedrørende bedømmelseskriterium 1-4 og disse sendes til
dommerkomitéens medlemmer, senest den 15. december 2010.

2.6

Sjette møde, betænkningsmøde
Mødet finder sted:
Fredag den 17. december 2010 kl. 10.00-12.30
På dette møde vil den forventede dagsorden være:
1. Gennemgang af - og eventuelle supplerende kommentarer til
”Udkast til dommerbetænkning” vedrørende de 4 første bedømmelseskriterier.
2. Tilbud på rådgiverhonorar afhængig af udbudsformen på entrepriseudbud (bedømmelseskriterium 5) åbnes og vurderes.
3. Udpegning af de 1-3 vinderforslag på basis af de fem bedømmelseskriteriers prioritering, herunder udarbejdelse af
dommerkomitéens endelige bemærkninger (betænkning), der
afslutningsvis underskrives af dommerkomitéens medlemmer.
4. Navnekuverterne åbnes og konkurrenceforslagene relateres til
de respektive totalrådgivergrupper.
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3.

Styregruppemøde fredag den 17. december 2010
Samme dato, 17. december 2010, umiddelbart efter betænkningsmødet, afholder styregruppen møde med henblik på at indstille dommerbetænkningens beslutning om, at 1-3 vindere skal gå videre til udbud
efter forhandling, og at sagen kan videresendes til politisk behandling,
som indledes i henholdsvis det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur og i det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri.

4.

Særligt udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens
psykiatri tirsdag den 4. januar 2011
Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri anbefaler, om sagen kan sendes videre til forretningsudvalget.

5.

Særligt udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur mandag den 10. januar 2011
Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur
anbefaler, om sagen kan sendes videre til forretningsudvalget.

6.

Forretningsudvalgsmøde onsdag den 19. januar 2011
Forretningsudvalget afgør om sagen kan sendes videre til regionsrådet.
Såfremt forretningsudvalget har godkendt bedømmelseskomitéens
indstilling, orienteres alle konkurrencedeltagere om resultatet.

7.

Regionsrådsmøde mandag den 31. januar 2011
Når regionsrådet på mødet har godkendt det endelige resultat af projektkonkurrencen offentliggøres resultatet dagen efter med tilhørende
pressemøde.

8.

Offentliggørelse/udstilling tirsdag den 1. februar 2011 kl. 14
Det aftales nærmere, hvem der inviteres til offentliggørelsen.
Ved offentliggørelsen udgives en dommerbetænkning på hjemmesiden
www.nytouh.dk, der beskriver processen og samtlige forslag med
tilhørende bemærkninger fra dommerkomitéen. Betænkning forsynes
med illustrationer af forslagene.
Det anbefales, at samtlige forslag med modeller udstilles i forbindelse
med offentliggørelsen. Udstillingens varighed aftales; men kunne være f.eks. 3 uger.
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