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64-BYM-2019 KONSEPTKONKURRANSE GEITMYRA – INNSTILLING OG
BEGRUNNELSE FOR VALG
Vi viser til ovennevnte konkurranse og deres tilbud. Totalt mottok Oslo kommune
v/Bymiljøetaten, avdeling Park og byrom, to tilbud og etter kvalifikasjonsvurderingen ble ett
tilbud evaluert. Dette fordi det andre tilbudet ble levert for seint. Tilbudet som er evaluert har et
konsept som består i å bygge og drive et aktivitetstilbud i et drivhus i område E (prioritet 1), A
(prioritet 2) eller B (prioritet 3). Drivhuset består av et allrom/drivhusrom og et kurslokale for
matlaging.
Partene har hatt noen runder med avklaringer og dialog for at den tilbudte løsningen ivaretar
området, skolehagen og formålet med konkurransen på best mulig måte. Dette har blant annet
medført at det har vært en justering av område B, se vedlagt kartskisse, hvor man for
tydelighetens skyld har omtalt det aktuelle B-området som B2. Justeringen er ikke vurdert som
vesentlig og er akseptert av Geitmyra matkultursenter.
Herved meddeles at Bymiljøetaten akter å inngå avtale med Geitmyra matkultursenter, med en
plassering av drivhuset i område B2.
Begrunnelse for valg
Bymiljøetaten, avdeling Park og byrom, i samarbeid med Utdanningsetaten, har vurdert tilbudet
fra Geimyra matkultursenter opp mot kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene for
konkurransen. Tilbudet oppfyller både kvalifikasjonskravene og svarer på tildelingskriteriene i
konkurransen. Disse er vurdert under.
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskravene var som følger:
Vise til erfaring innenfor dyrking eller bærekraftig matproduksjon
eller
Vise til drift av aktivitetstilbud rettet mot barn og unge eller med en sosial profil
Det vurderes at vinnende leverandør tilfredsstiller begge de alternative kvalifikasjonskravene.
Dette er dokumentert med CVer og beskrivelse av eksisterende virksomhet.
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Tildelingskriteriene
Tildelingskriteriene var videre som følger:
1. Hvor godt konseptet tilfredsstiller konseptbeskrivelsen/kravspesifikasjonen (punkt 2 i
konkurransegrunnlag)
2. Prosjektets stedstilpasning og hvordan stedets natur- og kulturhistoriske kvaliteter
ivaretas
Det var ønskelig med bredde i aktivitetstilbudet og ved tildeling av flere kontrakter vil det også
vektes variasjon mellom tilbyderne.
Følgende vurdering er gjort av de to kriteriene:
1. Konseptets tilfredsstillelse av konseptbeskrivelsen/kravspesifikasjonen
Konseptet har barn, unge og familier som hovedmålgruppe. Tilbyder har intensjonsavtaler med
flere organisasjoner som jobber med utsatte grupper og tilbyr kostnadsfrie kurs for
lavinntektsfamilier. Aktivitetene som er planlagt gjennomført er ulike kurs i dyrking og
matlaging, fellesmåltider, leksehjelp og åpne fellesarrangement. Konseptet har et sosialt fokus
der bærekraftig mat og måltidet står i sentrum.
Det er gjort en vurdering av i hvor stor grad tilbyder forutsetter offentlig finansiering av enkelte
aktivitetene i drivhuset og om det er i strid med konkurransegrunnlagets punkt om at de ikke
følger økonomiske midler med konkurransen. Med bakgrunn i dette har man i evalueringen
derfor sett bort fra de tilbudte aktivitetene som forutsetter kommunal finansiering, ref. «Grønt
klasserom» Spiselig naturfag. Konseptet vurderes uavhengig av dette å tilby et variert og
spennende aktivitetstilbud med en sosial profil og fokus på bærekraft, men da uten skoler som
målgruppe. Konseptet vil kunne supplere etablert bruk av området, og vil kunne aktivisere
inngangssonen bygningen ligger ved.
2. Prosjektets stedstilpasning og hvordan stedets natur- og kulturhistoriske kvaliteter
ivaretas
Plassering av drivhus er blitt justert etter avklaringsrunden med tilbyder, jf. over. Drivhuset
skal etableres på en relativt enkel måte. Selve bygningen er et byggesett som vil kunne
demonteres. Tilbyder vil tilpasse drivhuset til terreng og trevegetasjon. Drivhuset vurderes med
justeringene som er foreslått å være et tiltak som er reversibelt, og med tilfredsstillende
stedstilpasning.
Vi takker for utvist interesse og nedlagte ressurser i forbindelse med konkurransen.
Med vennlig hilsen

Monica Fleisje
Seksjonsleder
Godkjent elektronisk
Kopi til: Utdanningsetaten
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