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1. Generell informasjon om konkurransen
1.1.

Oppdragsgiver og kunde

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Sykehusinnkjøp HF.
Sykehusinnkjøp HF er eid av de fire regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF,
Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, hvorav eierandelen er på 25 prosent hver. Sykehusinnkjøp
HF, divisjon Midt-Norge er avtaleforvalter. For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no.
Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser på vegne av Helse Midt-Norge RHF ved følgende HF:
Foretak

Org.nr.

Helse Midt-Norge RHF
(inkl. Hemit)

983658776

St. Olavs Hospital HF

883974832

Helse Nord-Trøndelag HF

983974791

Helse Møre og Romsdal HF

997005562

1.2.

Anskaffelsens formål og omfang

Det skal anskaffes felles forbruksvarer til alle laboratoriene i Helse Midt-Norge.
Se vedlegg 02 «Kravspesifikasjon» og vedlegg 03 «Produkt- og prisskjema» for nærmere beskrivelse.
Offentlig sektor er landets største kunde og forbruker, og er en del av den globale handelen med
varer og tjenester. Mange av de varene som kjøpes inn kan være produsert under kritikkverdige
forhold og Sykehusinnkjøp HF vil derfor stille krav til leverandørene om at de varene som skaffes er
produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Dersom leverandøren bruker underleverandører for å
oppfylle denne kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av
kravene hos sine underleverandører.
Foreløpig produkt- og prisskjema samt deler av kravspesifikasjonen ble tirsdag 6/10-20 lagt ut på
høring i Mercell. Høringen ble kunngjort som en Anmodning om informasjon og 7 leverandører ble
invitert til å gi innspill. 4 Leverandører ga tilbakemelding med innspill innen tidsfristen 21/10-2020 kl
12.00.

1.3.

Avtaletype

Rammeavtale.
Oppgitt forbruk er basert på 2019-tall, det er et estimat for informasjon til tilbyder og er ikke
bindende for fremtidig avtalevolum innenfor det enkelte område i avtaleperioden.

1.4.

Avtaleperiode

Rammeavtalene skal ha en varighet på 2 år regnet fra avtalestart.
Oppdragsgiver kan deretter forlenge avtalen med inntil 1 år av gangen. Maksimal samlet
avtaleperiode er 4 år. Avtalen forlenges automatisk på likelydende vilkår uten varsel.
Partene kan be om valuta-justering i perioden fra tilbudsfrist til avtalestart. Anmodning om dette skal
fremmes skriftlig sensest 4 uker innen avtalestart.
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Leverandør kan sende anmodning til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.
Avtalestart: 01.01.2022

1.5.

Delkontrakter

Anskaffelsen er inndelt i delområder og disse delområdene er delt inn i følgende delkontrakter:
DELOMRÅDE 1: OBJEKTGLASS OG DEKKGLASS og FORBRUKSVARER LAB- UKLASSIFISERT
1

Delkontrakt 1
Produktnr. i anbudet: 1.1 - 1.8
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris

DELOMRÅDE 2: PIPETTER, BEGER, KONTAINER- GLASS og GLASSPRODUKTER LAB- UKLASSIFISERT
2

Delkontrakt 2
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

2.1 - 2.49
En leverandør
100% pris
Enkelte produkter står oppført med null i forbruk i 2019. Dette
skyldes at produktene blir kjøpt etter hvert som de blir knust og
erstatningsprodukter kjøpes ved behov.

DELOMRÅDE 3: RØR, REAGENS, KRYO-,MIKROSENTRIFUGE-, ETC., INKL. PROPPER- GLASS
3

Delkontrakt 3
Produktnr. i anbudet: 3.1 - 3.9
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris

DELOMRÅDE 4: BEGER OG KONTAINER- PLAST og FORBRUKSVARER LAB- UKLASSIFISERT
4A

4B

4C

Delkontrakt 4A
Produktnr. i anbudet: 4.1 - 4.6
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 4B
Produktnr. i anbudet: 4.7 - 4.14
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 4C
Produktnr. i anbudet: 4.15 - 4.16
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet

KONKURRANSEGRUNNLAG / 4

DELOMRÅDE 5: BESKYTTELSESPRODUKTER LAB- PLAST
5

Delkontrakt 5
Produktnr. i anbudet: 5.1
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
40% pris, 60% kvalitet

DELOMRÅDE 6: PIPETTESPISSER- PLAST
6A

6B

Delkontrakt 6A
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

Delkontrakt 6B
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

6.1 - 6.67
En leverandør
100% pris
Her ber vi om originale pipettespisser (nevnte merkevarer) som
Helse Midt-Norge bruker i dag. Her er det oppgitt
forpakningsstørrelser som oppdragsgiver anser som
standardforpakninger. Det tas forbehold om at dette kan avvikes på
enkelte produkter.
6.68 - 6.73
En leverandør
100% pris
Universelle pipettespisser
Her godtas også andre forpakningsstørrelser enn det som er oppgitt
i vedlegg 03 «Produkt- og prisskjema- Delområde 6»

DELOMRÅDE 7: RØR, REAGENS-,KRYO-,MIKROSENTRIFUGE-, ETC., INKL. PROPPER- PLAST
7A

7B

7C

Delkontrakt 7A
Produktnr. i anbudet: 7.1 -7.3
Tildeles:
Helst en leverandør, maks 2
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 7B
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

7.4 -7.26
Helst en leverandør, maks 2
60% pris, 40% kvalitet
Her kan det tilbys på hele gruppen, eller hele gruppen minus
produkt 7.22.

Delkontrakt 7C
Produktnr. i anbudet: 7.27 -7.29
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Tildeles:
Vekting:
7D

7E

7F

En leverandør
100% pris

Delkontrakt 7D
Produktnr. i anbudet: 7.30 -7.32
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 7E
Produktnr. i anbudet: 7.33 -7.40
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 7F
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

7.41 -7.46
Helst en leverandør, maks 2
100% pris
Her kan det tilbys på hele gruppen, eller hele gruppen minus
produkt 7.46.

DELOMRÅDE 8: PLASTPRODUKTER LAB- UKLASSIFISERT
8A

8B

8C

8D

8E

8F

Delkontrakt 8A
Produktnr. i anbudet: 8.1 - 8.10
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 8B
Produktnr. i anbudet: 8.11 - 8.17
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 8C
Produktnr. i anbudet: 8.18 - 8.19
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 8D
Produktnr. i anbudet: 8.20 - 8.22
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 8E
Produktnr. i anbudet: 8.23
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 8F
Produktnr. i anbudet: 8.24 - 8.26
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
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DELOMRÅDE 9: FORBRUKSVARER LAB- UKLASSIFISERT
9A

9B

9C

9D

9E

9F

Delkontrakt 9A
Produktnr. i anbudet: 9.1 - 9.2
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 9B
Produktnr. i anbudet: 9.3 - 9.5
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 9C
Produktnr. i anbudet:
Tildeles:
Vekting:
Kommentar:

9.6 - 9.10
Helst en leverandør, maks 2
60% pris, 40% kvalitet
Her kan det tilbys på hele gruppen, eller hele gruppen minus
produkt 9.7.

Delkontrakt 9D
Produktnr. i anbudet: 9.11 - 9.13
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
60% pris, 40% kvalitet
Delkontrakt 9E
Produktnr. i anbudet: 9.14
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris
Delkontrakt 9F
Produktnr. i anbudet: 9.15
Tildeles:
En leverandør
Vekting:
100% pris

Tilbud kan gis for en, flere eller alle delkontraktene.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele en samlet kontrakt til en leverandør, der en
leverandør har tilbudt på alle delkontrakter og det samlede tilbudet har det beste forholdet mellom
pris og kvalitet totalt sett, jf. anskaffelsesforskriften § 19-4 (5).
Dersom et produkt er oppgitt med fabrikatnavn, ønskes det til bud på dette produktet eller produkt
av tilsvarende kvalitet/funksjonalitet.
Eksempel:
Delkontrakt 9A, produkt 9.1: Dyrkningsbrett 48 brønns steril m Nuclon Delta behandlet overflate eller
tilsvarende overflatebehandling.
Priser i kolonne M i vedlegg 03 «Produkt- og prisskjema» ønskes oppgitt i minste enhet, pr.stk.
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Eksempel:
Produkt 6.1 Dispenserspiss EPP 0,1ml 4x25stk. Her ønsker vi pris pr.stk pipettespiss i kolonne M, ikke
forpakningen på 4x25.
Krav i vedlegg 03 «Produkt- og prisskjema» anses som MK (må krav) med unntak av oppgitt
forpakningsstørrelser i delkontrakt 6B, se tabell ovenfor.
Dersom ett produkt finnes både som CE-merket og ikke CE-merket skal det tilbys CE-merket produkt.
Vi viser ellers til vedlegg 02 «Kravspesifikasjon, arkfane 2.Generelle krav, punkt 03», krav til CEmerking.
Dersom Oppdragsgiver ikke mottar tilbud på alle varelinjene innenfor en delkontrakt, vil tilbudet bli
avvist med unntak av delkontrakt 7A, 7B, 7F og 9C der det tillates to leverandører. Merk at det er
spesielle krav for delkontraktene 7B, 7F og 9C.

1.6.

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg:

Dokument

Navn

Vedlegg 01

Tilbudsbrev

Vedlegg 02

Kravspesifikasjon

Vedlegg 03

Produkt- og prisskjema

Vedlegg 04

Rammeavtale (mal)

Vedlegg 05

Veiledning for tilbydere til sladding av tilbud

Vedlegg 06

Begrunnelse for sladding

Vedlegg 07

Forpliktelseserklæring (mal)

Vedlegg 08

Samhandlingsavtale

1.7.

Viktige datoer

Viser til Mercell for frister.

2. Regler for gjennomføring av konkurransen
2.1.

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen vil bli gjennomført som åpen anbudskonkurranse etter lov 17. juni 2016 nr. 73 om
offentlige anskaffelser og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser del I og III.
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I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre
tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder
vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud som
inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses
ubetydelige.

2.2.

Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via kommunikasjonsmodulen for gjeldende konkurranse i
Mercell-portalen (https://www.mercell.com). Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Annen
kommunikasjon med personer som deltar i beslutningsprosessen er ikke tillatt, og henvendelser som
skjer på annen måte kan ikke påregnes besvart. Ved spørsmål som angår alle tilbydere, vil
Oppdragsgiver besvare dette anonymisert til alle tilbyderne.
Tilbyder skal i tilbudsbrevet oppgi kontaktperson for konkurransen. Hvis kontaktpersonen endres,
skal Oppdragsgiver informeres. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for informasjon som ikke når frem fordi
tilbyderens kontaktperson er endret uten at dette er meddelt Oppdragsgiver i henhold til
konkurransegrunnlagets regler.

2.3.

Skatteattest

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.
Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å
delta i konkurransen eller tilbud.

3. Krav til tilbudet
3.1.

Innlevering av tilbud

Alle tilbud skal leveres elektronisk via gjeldende konkurranse i Mercell-portalen, www.mercell.no.
Systemet tillater ikke levering av tilbud etter tilbudsfristen.
Kontakt Mercell Support, tlf. 21 01 88 60 eller e-post support@mercell.com ved spørsmål knyttet til
opprettelse av bruker hos Mercell og funksjonalitet i verktøyet.
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til
tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

3.2.

Tilbudets utforming

Ved innlevering i Mercell skal tilbyderens navn angis med kortnavn, maks. 8 bokstaver i vedleggene.
Eksempel:
Vedlegg 01 [tilbyders navn maks 8 karakterer]- Tilbudsbrev

Tilbudet skal leveres med filnavn i henhold til følgende struktur:
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Dokument

Navn

Vedlegg 01

Tilbudsbrev [Word-format eller PDF-format]

Vedlegg 02

Utfylt kravspesifikasjon [Excel-format]

Vedlegg 03

Utfylt produkt- og prisskjema [Excel-format]

Vedlegg 04

Begrunnelse for sladding [Word-format]

Vedlegg 05

Sladdet versjon av tilbudet [Word-format]

Vedlegg 06

[Eventuelt Forpliktelseserklæring] [PDF-format]

Vedlegg 07

[Eventuelt Samhandlingsavtale] [PDF-format]

3.3.

Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke.

3.4.

Parallelle tilbud

Det er kun adgang til å inngi ett tilbud per tilbyder i konkurransen. Parallelle tilbud aksepteres ikke.

3.5.

Språk

Tilbudet skal være skrevet på norsk.
Brosjyrer, produktdatablad, mv. kan også leveres på engelsk dersom dette ikke er tilgjengelig på
norsk.

3.6.

Forbehold

Tilbyders eventuelle forbehold bes oppgitt i Vedlegg 01 –«Tilbudsbrev». Forbehold skal være presise
og entydige slik at Oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen.
Ethvert avvik fra konkurransegrunnlaget innebærer en risiko for at tilbyder eller tilbud må avvises fra
konkurransen.

3.7.

Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Vedståelsesfristen er også oppgitt i Mercell.

3.8.

Omkostninger

Omkostninger som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse av tilbud og kostnader med
vareprøver vil ikke bli refundert.
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3.9.

Offentlighet

Enhver kan begjære innsyn i de innkomne tilbudene, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd § 3. For å forenkle innsynsprosessen skal tilbyderen fylle ut vedlegg
06 «Begrunnelse for sladding» med sin vurdering av hvilke opplysninger i tilbudet som er underlagt
lovbestemt taushetsplikt og begrunnelse for hvorfor vilkårene for taushetsplikt er oppfylt.
Tilbyder skal legge ved en sladdet versjon av tilbudet i tråd med sin vurdering av lovbestemt
taushetsplikt. Dette lages som et eget vedlegg og merkes vedlegg 05 [tilbyders navn maks 8
karakterer] «Sladdet versjon av tilbudet». Det bes om at sladdet tilbud leveres i redigerbart format
slik at Oppdragsgiver kan bearbeide dokumentet hvis det blir nødvendig. Det sladdede tilbudet vil bli
gjort om til et låst dokument i PDF før det blir gitt innsyn.
Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet i
vedlegg 01 «Tilbudsbrev».

3.10. Vareprøver og utprøving
Evalueringen av produktene vil bli foretatt på bakgrunn av innleverte vareprøver, produktbeskrivelse,
etterspurt dokumentasjon og annen etterspurt relevant informasjon som fremkommer i tilbudet.
Oppdragsgiver forbeholder seg imidlertid retten å be om ytterlige produkter til å gjennomføre sjekk
av produkter dersom det i løpet av evalueringen dukker opp behov for det.

Vareprøver til sjekk/evaluering:
I denne konkurransen skal det leveres vareprøver til sjekk og evaluering. Se vedlegg 02
«Kravspesifikasjon, arkfane 4.Vareprøver» for mer spesifikk informasjon. Kryss av for tilsendt
vareprøve i nevnte skjema.
Det er ikke et krav at vareprøvene skal være sterile selv om produktet ellers skal leveres sterilt. Det
kan også leveres vareprøver som er utgått på dato. Det er viktig at vareprøven leveres slik vi etterspør
i vedlegg 02 «Kravspesifikasjon, arkfane 4.Vareprøver» da denne vil bli gjenstand for vurdering i
henhold til vedlegg 02 «Kravspesifikasjon arkfane 3.Krav til produkter».
Eksempel:
Delkontrakt 8A, produktnummer i anbudet: 8.1.
Vareprøve: 1 minste forpakning (innerforpakning)
Her er det viktig at det mottas 1 minste forpakning (innerforpakning) da det skal evalueres på hvor
enkelt pakken kan åpnes og evt lukkes-, uten bruk av verktøy (som for eksempel saks).
Der vi spør om stk, er det også ok å sende minste forpakning/innerforpakning.
Alle vareprøver fra samme tilbyder ønskes tilsendt samlet i en forsending og i denne forsendingen
skal vareprøvene være sortert per delkontrakt, merket tydelig med denne delkontraktens navn.
Videre skal vareprøvene være merket med:
- anbudets saksnummer (2020/335)
- tilbyders navn
- navn på delkontrakt henhold til vedlegg 02 «Kravspesifikasjon» og vedlegg 03 «Produkt og
prisskjema»
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-

produktnummer i anbudet i henhold til vedlegg 02 «Kravspesifikasjon» og vedlegg 03
«Produkt og prisskjema»
- tilbyders artikkelnummer
Eksempel:
2020/335 Vareprøve(r) fra [tilbyders navn] Delkontrakt 4A, Produkt 4.1 [tilbyders artikkelnummer] og
4.2 [tilbyders artikkelnummer].
Det er tilbyders ansvar å sørge for at vareprøver er merket og pakket slik at det er lett for
Oppdragsgiver å identifisere vareprøvene i evalueringsarbeidet. Vareprøver blir ikke returnert.

Vareprøver sendes til leveringsadresse eller leveres til:

Navn

Sykehusinnkjøp HF
Divisjon Midt-Norge v/ Lilly Bratås Smits

Leveringsadresse/
Besøksadresse

Adresse Abels gate 5
Poststed 7030 Trondheim

Innleveringssted

Innovasjonssenteret 6. etasje

Pakke med vareprøver skal være mottatt innen 10.03.2021.
Ved bruk av forsendelsestjenester er det tilbyders risiko for at vareprøvene er mottatt av
Oppdragsgiver innen tidsfrist. Vareprøver mottatt etter tidsfrist medfører at et tilbud blir avvist.
Forsendelsen skal merkes tydelig med:
”Anskaffelse saksnr. 2020/335 Forbruksvarer til laboratoriene i HMN og avsender/tilbyder.

4. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
4.1.

Generelt om det europeiske egenerklæringsskjemaet

Tilbyder skal fylle ut ESPD slik det fremgår av Mercell.
Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be om alle eller deler av
dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på
riktig måte.

4.2.

Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i
den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» presiseres det at i denne konkurransen
gjelder også alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2, inkludert de rent nasjonale
avvisningsgrunnene:
• Paragraf 24-2 annet ledd
• Paragraf 24-2 tredje ledd bokstav i
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5. Kvalifikasjonskrav
For å kunne få sitt tilbud evaluert må tilbyder fylle ut ESPD-skjemaet om at han oppfyller
kvalifikasjonskravene (se Mercell).

5.1.

Registreringer, autorisasjoner mv.

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Tilbyder skal være lovlig etablert
Etablerte foretak:
foretak/enkeltpersonforetak eller selskap under Attest fra foretaksregisteret eller attest for
stiftelse (SUS)
registrering i det faglige register jamfør
lovgivningen i det land tilbyder er etablert.
Nyetablerte /under etablering:
Attest fra Foretaksregisteret eller hvis slik ikke
foreligger stiftelsesdokument (AS).
Fremlagt firmaattest skal ikke være eldre enn 12
mnd.

5.2.

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Det kreves tilstrekkelig økonomisk evne til å
kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene.
Kredittverdigheten som vil legges til grunn for å
bli kvalifisert for denne konkurransen vil være
ikke lavere enn ”Kredittverdig”. I vurderingen av
ovennevnte vil oppdragsgiver i sin evaluering
bruke Bisnode/Credit Pro.

Oppdragsgiver vil selv innhente kredittvurdering
som underlag for vurderingen angitt over.
Innhenting vil skje etter tilbudsfrist og på
samme dato for alle tilbydere.
For nystartede selskaper, selskaper under
stiftelse, selskaper uten aktivitet eller foretak
som ikke blir kredittvurdert, kan det i stedet
inngis morselskapsgarantier, bankgaranti, eller
lignende som gir en tilsvarende sikkerhet for
gjennomføringsevnen. Ved bruk av
morselskapsgaranti, skal organisasjonsnummer
til morselskapet oppgis.

5.3.

Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav
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Leverandør skal ha et velfungerende
kvalitetssikrings/-styringssystem. Tilbyder skal
redegjøre for dette.

I hht ISO 9001 eller tilsvarende 3. parts
verifiserte systemer, er det nok å legge fram et
gyldig sertifikat.

Leverandør skal være sertifisert i hht ISO 14001, Dersom tilbyder ikke har en slik sertifisering kan
EMAS, Miljøfyrtårn, eller andre
annen dokumentasjon på tilsvarende
miljøledelsesstandarder basert på relevante
miljøledelsestiltak godtas.
europeiske eller internasjonale standarder.
Standardene skal være sertifisert av organer
som overholder fellesskapets regelverk eller
relevante europeiske eller internasjonale
regelverk vedrørende sertifisering.

5.4.

Støtte fra andre virksomheter

En leverandør kan støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle
kvalifikasjonskravene. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom leverandør og
virksomheten(e). Dersom en leverandør ønsker å støtte seg på andre virksomheter for å tilfredsstille
kvalifikasjonskravene må ESPD-erklæring leveres elektronisk for både leverandør og virksomheten(e)
som leverandøren støtter seg på.
Leverandøren skal dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene ved å legge frem
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.
Dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til
økonomisk og finansiell kapasitet, skal virksomhetene leverandøren støtter seg på være solidarisk
ansvarlige for utførelse av kontrakten. Dette dokumenteres ved å svare på samme punkt 5.1, 5.2 og
5.3 i dette dokumentet.

6. Tildelingskriterier og evaluering
Tildelingen skjer pr delkontrakt og vil skje på grunnlag av hvilket tilbud som har lavest pris eller det
beste forholdet mellom pris og kvalitet .

Tildelings-

Vekting

Detaljer/evalueringsmetode

Se tabell pkt. 1.5

Tilbudet vil bli evaluert i henhold vedlegg 03 «Utfylt produkt- og
prisskjema».

kriterium
Pris

Pris evalueres i henhold til den forholdsmessige metoden.
Tilbud med lavest totalsum pris gis poengscore 10
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Kvalitet

Se tabell pkt. 1.5

Tilbudet vil bli evaluert i henhold til vedlegg 02 «Utfylt
kravspesifikasjon» og prøving av vareprøver.
Ved evaluering vil det benyttes likelydende evalueringsskjema
for alle som deltar.
Det gis poeng på evalueringskrav(ene) på en skala fra 0 til 10,
der 10 er best. Det tilbud som vurderes best for dette kriteriet
oppnår høyest poengsum (forholdsmessig justering).
Tilbudene får poeng basert på skjønn ut fra de oppgitte
forhold.

6.1.

Tildeling av rammeavtale/kontrakt

Beslutning om tildeling av rammeavtale/kontrakt vil bli varslet skriftlig til alle tilbydere samtidig i
rimelig tid før kontrakt inngås. Beslutningen vil inneholde en begrunnelse for valget og gi informasjon
om karenstid før inngåelse av kontrakt.
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