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VEDR. NY KONKURRANSE OM VINTERVEDLIKEHOLD 
 
 
Det er utarbeidet forslag til nytt konkurransegrunnlag for vintervedlikehold i Skjervøy, og dette legges frem 
for formannskapet. Det kan være nødvendig å gjøre endringer og korrigeringer i konkurransegrunnlaget både 
etter eventuelle innspill fra formannskapet, men også ut fra egne skjønnsmessige vurderinger eller som følger 
av spørsmål under konkurransen.  
 
Vedlagt følger utkast til konkurransegrunnlag, samt utkast til kravspesifikasjon for Skjervøy. Tilsvarende 
kravspesifikasjoner vil utarbeides også for Arnøy og Kågen. Det er også utarbeidet et prisskjema, som ikke er 
lagt ved til formannskapet.   
 
Det bes særlig om at formannskapet merker seg følgende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 

1. Referanser  
 
I konkurransegrunnlaget punkt 3.6. (se side 7)  er det stilt krav om at tilbyderne skal ha nødvendig integritet 
og faglig dyktighet for utførelse av arbeidet. Dette skal dokumenteres med referansepersoner, og kommunen 
tar sikte på å kontakte disse for å innhente informasjon om kvalitet og utførelse av tidligere arbeider. Dersom 
referanseuttalelsene ikke er tilstrekkelig positive, vil dette medføre avvisning av tilbudet.  
 
Det er satt opp som tilstrekkelig at det er en referanseperson, men denne må være tilknyttet arbeid som er 
utført de siste tre år.  
 

2. Tilbud på flere roder  
 
Konkurransegrunnlaget punkt 2.6. (se side 5) åpner for at det kan gis tilbud på en, flere eller alle roder. Men 
det gir ingen konkurransefordel om det gis tilbud på flere roder. Det vil si at hver rode vil vurderes separat.  
 
 
 
 

Fra: Robert Myhre 

Sak nr:  

E-post: myhre@wla.no 

Dato: 25. august 2017 

  
Til: Skjervøy kommune 

Att: Kjell Ove Lehne 

E-post: KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no 
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3. Kvalifikasjonskrav  
 
Det er i punkt 3.5. (se side 6 og 7) stilt krav om maskiner og utstyr knyttet til områdene Skjervøy, Kågen og 
Arnøy. Det er her lagt til grunn at tilbyderne må ha enten traktor eller lastebil for å bli kvalifisert. Det er ikke 
stilt krav om reservemateriell, idet det forutsettes at leverandørene selv håndterer dette i eventuelle 
krisesituasjoner som oppstår.  
 

4. Kapasitetskrav ved tilbud på flere roder  
 
Som følge av rodeinndeling under hvert område, er det en utfordring å finne en balanse med hensyn til 
kravene til kapasitet dersom en tilbyder gir tilbud på flere roder. Det er ikke nødvendigvis ønskelig at 
leverandørene for eksempel skal forbys å benytte samme utstyr på flere roder. Det er derfor foreslått et skjønn 
med hensyn til vurdering av kapasitetskravene dersom det gis tilbud på flere roder, jf. konkurransegrunnlaget 
punkt 3.1. (se side 5).  
 

5. Tildelingskriterier  
 
Det er foreslått at eneste kriterium for valg av tilbud er laveste pris, jf. punkt 4 (se side 8). Dette etterlater ikke 
noe skjønn for kommunen med hensyn til valg av tilbud, hvilket anses som en fordel slik situasjonen har blitt 
etter to avlyste konkurranser.  
 
Det er viktig å merke seg at kun tilbydere som oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli vurdert. Videre vil kun 
tilbud som oppfyller kravene i kravspesifikasjonen med hensyn til kvalitet på utførelsen bli vurdert.  
 

6. Oppstart  
 
I konkurransegrunnlaget punkt 1.3. (se side 3) er det forutsatt at arbeidet vil starte opp i perioden 
mellom 15.11.2017 og 1.1.2018. Nærmere oppstartstidspunkt vil bli avtalt mellom kommunen og tilbyder, 
avhengig av leverandørens mulighet for å starte opp. Det er ikke anledning til å ta forbehold om senere 
oppstart enn 1.1.2018.  
 
Det må følgelig ordnes med en midlertidig løsning for vintervedlikeholdet frem til ny kontrakt kan starte 
opp. Det arbeides med å se på alternative løsninger innenfor anskaffelsesregelverket på dette.  
 
Årsaken til at kontrakten ikke kan starte før skyldes de minimumsfrister som regelverket for offentlige 
anskaffelser setter.  
 
Det er foreslått et spenn på oppstartstidspunktet. Dette for å kunne finne fornuftige løsninger, samtidig 
som man ikke ønsker å begrense konkurransen unødvendig ved for eksempel behov for nyanskaffelse av 
maskiner og utstyr.  
 
 

Robert Myhre 
 
 

advokat 



1 GENERELL BESKRIVELSE  
	

1.1 Oppdragsgiver	
	
Oppdragsgivers	kontaktperson	er:	
	
Navn:	 Kjell	Ove	Lehne	
e-post	 KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no		

	
Eventuelle	spørsmål	skal	rettes	til	kontaktpersonen	per	e-post.		
	
Det	skal	ikke	være	kontakt/kommunikasjon	med	andre	personer	hos	oppdragsgiver	hva	gjelder	
anbudskonkurransen	enn	nevnte	kontaktperson.	Hvis	oppdragsgivers	kontaktperson	ikke	er	
tilgjengelig	kan	spørsmål	rettes	til	innkjøpssjef	Ole	Rødum	på	epost	
ole.rodum@storfjord.kommune.no.		
	

1.2 Anskaffelsens	formål	
	
Konkurransen	gjelder	innleie	av	lastebiler/maskiner	med	utstyr	og	fører	til	snøbrøyting	og	snørydding	
av	kommunale	veier	og	plasser	i	kommunen.	Over	en	veistrekning	kan	forholdene	variere	en	god	del	
med	hensyn	til	snømengde	og	vind/	snøfonner.		
	

1.3 Oppstart		
	
Arbeidet	vil	ha	oppstart	mellom	15.11.2017	og	1.1.2018.	Nærmere	oppstartstidspunkt	vil	bli	avtalt	
mellom	kommunen	og	tilbyder,	avhengig	av	leverandørens	mulighet	for	å	starte	opp.	Det	er	ikke	
anledning	til	å	ta	forbehold	om	senere	oppstart	enn	1.1.2018.		
	

2 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  
	

2.1 Anskaffelsesprosedyre	
	
Anskaffelsen	gjennomføres	i	henhold	til	lov	om	offentlige	anskaffelser	av	17.	juni	2016	(LOA)	og	
forskrift	om	offentlige	anskaffelser	(FOA)	FOR	2016-08-12-974.	del	I	og	del	III.	Kontraktstildeling	vil	bli	
foretatt	etter	prosedyren	åpen	anbudskonkurranse,	jfr.	FOA	§	13-1(1).		
	 	
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	etter	forskrift	om	offentlige	anskaffelser	§	
24-8(1)	b.	Oppdragsgiver	kan	avvise	tilbud	som	inneholder	avvik	fra	anskaffelsesdokumentene,	
uklarheter	eller	lignende	som	ikke	må	anses	ubetydelige,	jfr.	forskriftens	§	24-8(2)	a.	
	



Leverandøren	oppfordres	derfor	på	det	sterkeste	til	å	følge	de	anvisninger	som	gis	i	dette	
konkurransegrunnlaget	med	vedlegg	og	eventuelt	stille	spørsmål	ved	uklarheter	per	e-post	til	
kontaktperson.	
	

2.2 Taushetsplikt	
	
Oppdragsgiver	og	dennes	ansatte	plikter	å	hindre	at	andre	får	adgang	eller	kjennskap	til	opplysninger	
om	tekniske	innretninger	og	fremgangsmåter	eller	drifts-	og	forretningsforhold	det	vil	være	av	
konkurransemessig	betydning	å	hemmeligholde,	jf.	FOA	§	7-4,	jf.	forvaltningsloven	§	13.	
	

2.3 Oppdatering	av	konkurransegrunnlaget	
	
Eventuelle	rettelser,	suppleringer	eller	endringer	av	konkurransegrunnlaget,	samt	spørsmål	og	svar	i	
anonymisert	form,	vil	bli	formidlet	til	alle	leverandører	som	har	registrert	sin	interesse	for	
anskaffelsen	på	Doffin.no.	
	

2.4 Tilleggsopplysninger	
	
Dersom	leverandøren	finner	at	konkurransegrunnlaget	ikke	gir	tilstrekkelig	veiledning,	kan	han	
skriftlig	be	om	tilleggsopplysninger	hos	oppdragsgiver	ved	oppdragsgivers	kontaktperson.	
	
Dersom	det	oppdages	feil	i	konkurransegrunnlaget,	bes	det	om	at	dette	formidles	skriftlig	til	
oppdragsgivers	begge	kontaktpersoner.	
	
Skriftlig	henvendelse	om	tilleggsopplysninger	merkes:	”Anbudskonkurranse	–	snøbrøyting	Skjervøy”	
og	sendes	til	oppdragsgivers	kontaktperson	pr	e-post.		
	

2.5 Viktige	datoer	
	
Oppdragsgiver	har	lagt	opp	til	følgende	tidsrammer	for	prosessen:			

	
Aktivitet	 Tidspunkt	
Frist	for	å	levere	tilbud				 15.10.2017	kl	1200	
Tilbudsåpning	 16.10.2017	kl	1230	
Evaluering	 Uke	42	-	43		
Valg	av	leverandør	og	meddelelse	til	leverandører	 27.10.2017	
Utløp	av	karensperiode	 8.11.2017	kl.	00.01	
Kontraktsinngåelse	 8.11.2017	
Oppstart	av	kontrakten	 15.11.2017	–	1.1.2018	
Tilbudets	vedståelsesfrist	 18.1.2018	
Det	gjøres	oppmerksom	på	at	tidspunktene	etter	åpning	av	tilbudene	er	veiledende.	En	eventuell	
forlengelse	av	vedståelsesfrist	kan	kun	skje	med	leverandørens	samtykke.	
	



2.6 Deltilbud	
	
Hver	rode	er	en	delkontrakt.	Veiene	er	geografisk	fordelt	til	rodene	Skjervøy	tettsted,	Kågen	og	
Arnøya,	med	rodene	Lauksletta,	Akkarvik,	Arnøyhamn	og	Årviksand.	Leverandører	kan	gi	tilbud	på	
en,	flere	eller	alle	rodene.		
	
Det	er	ikke	tillatt	å	ta	forbehold	om	at	tilbyderen	tildeles	flere	roder.	Det	er	heller	ikke	tillatt	å	gi	ulike	
priser,	avhengig	av	om	tilbyder	tilbys	flere	priser.	Dette	vil	i	så	fall	medføre	automatisk	avvisning	av	
tilbudet.	Rodene	blir	evaluert	hver	for	seg.		
	

2.7 Delavlysning	eller	utsettelse		
	
Dersom	konkurransen	avlyses	eller	kontraktsinngåelsen	utsettes	for	enkelte	roder,	vil	ikke	dette	få	
betydning	for	øvrige	roder.		
	

2.8 Innlevering	av	tilbud		
	
Tilbud	skal	leveres	på	elektronisk.	Informasjon	om	tilbudsinnlevering	for	KGVlight.com	
	
Tilbud	skal	leveres	elektronisk	via	EU-Supply	portalen,	KGVLIGHT	innen	tilbudsfristen.	For	sent	
innkomne	tilbud	vil	bli	avvist.	Systemet	tillater	heller	ikke	å	sende	inn	tilbud	elektronisk	via	EU-Supply	
etter	tilbudsfristens	utløp.	
	
Nettstedet	er	www.kgvlight.com	
	
Er	du	ikke	bruker	hos	EU-Supply,	eller	har	du	spørsmål	knyttet	til	funksjonalitet	i	verktøyet,	for	
eksempel,	hvordan	du	skal	gi	tilbud,	ta	kontakt	med	EU-Supply	Brukerstøtte	på	tlf:	23	96	00	10	eller	
på	e-post	til:	kgv@eu-supply.com.	
	

2.9 Tilbudets	utforming		
	
Tilbudet	skal	leveres	etter	den	utforming	det	elektroniske	systemet	for	innlevering	angir.	
Leverandøren	er	selv	ansvarlig	for	at	krav	og	kriterier	besvares.		
	

3 KVALIFIKASJONSKRAV  
	

3.1 Innledning		
	
Kvalifikasjonskravene	vil	bli	vurdert	opp	mot	rodene	det	gis	tilbud	på.		
	
Det	vil	si	at	dersom	det	gis	tilbud	på	en	rode	på	Arnøy,	gjelder	kapasitetskravet	som	er	
beskrevet	under	område	2.	Dersom	det	gis	tilbud	på	flere	roder	på	Arnøy,	må	
kapasitetskravet	være	oppfylt	i	forhold	til	hver	rode.	Det	kan	imidlertid	være	mulig	å	benytte	



samme	maskiner	og	utstyr	på	flere	roder,	men	leverandøren	må	da	i	tilbudet	beskrive	den	
samlede	kapasiteten,	og	hvordan	denne	vil	bli	utnyttet	for	å	sikre	korrekt	oppfyllelse	av	
kontrakten.	Kommunen	vil	da	måtte	gjøre	en	skjønnsmessig	vurdering	av	om	kapasiteten	
som	beskrives	er	tilfredsstillende	for	alle	rodene	det	gis	tilbud	på.				
	
Dersom	leverandøren	anses	ikke	å	oppfylle	kvalifikasjonskravene	for	alle	rodene	det	gis	
tilbud,	vil	tilbudet	bli	avvist	for	de	roder	hvor	leverandøren	har	tilbudt	høyeste	tilbudspris.		
	
Tilsvarende	vil	også	gjelde	for	vurdering	av	leverandørens	økonomiske	kvalifikasjoner.		

3.2 Skatt	
	
Leverandøren	skal	ha	betalt	skatter,	avgifter	og	trygdeavgifter	i	den	staten	han	er	etablert,	
eller	i	Norge	(med	mindre	en	avvisning	vil	være	klart	uforholdsmessig)	
	
Den	valgte	leverandøren	skal	levere	skatteattest	for	merverdiavgift	og	skatteattest	for	skatt.	
Dette	gjelder	bare	for	norske	leverandører.	Skatteattesten	skal	ikke	være	eldre	enn	6	
måneder	regnet	fra	tilbudsfristen.		
	

3.3 Økonomisk	og	finansiell	kapasitet		
	
Leverandøren	skal	ha	god	økonomi.		
	
Dette	skal	dokumenteres	gjennom	innsendelse	av	kredittratingrapport,	eller	ved	regnskap	
siste	år.		
	

3.4 Erfaring		
	
Leverandøren	skal	ha	tilstrekkelig	erfaring	med	utføring	av	brøytetjenester	siste	tre	år.	
Vurderingen	baseres	på	en	helhetsvurdering,	ut	fra	type	oppdrag,	og	hvor	omfattende	
erfaringen	er.		
	
Dette	skal	dokumenteres	gjennom	en	oversikt	over	utførte	oppdrag	innen	brøytetjenester	
siste	tre	år.	Det	skal	opplyses	om	oppdragsgiver,	verdi,	varighet	og	kontaktinformasjon	til	
referanseperson.		
	

3.5 Kapasitet		
	
Generelle	krav	
Leverandøren	skal	ha	nødvendig	utstyr	og	mannskap	til	å	utføre	brøyteoppdraget	
tilfredsstillende.	De	nærmere	kravene	vil	variere	noe	med	de	ulike	områdene.		
	
Utstyret	og	maskiner/kjøretøy	skal	ha	en	god	kvalitativ	standard,	og	mannskapet	skal	ha	
relevant	erfaring.		



	
Utstyr	og	kjøretøy	skal	enten	være	eid	av	tilbyder	på	tilbudstidspunktet,	eller		
fremlegge	opsjonsavtale	på	kjøp,	leie	eller	leasing,	samt	finansieringsbevis.	Før	
kontraktssignering	skal	i	så	fall	avtalene	være	signert,	og	fremlegges	for	kommunen.		
	
Dokumentasjon		
Kapasitet	skal	dokumenteres	gjennom	å	fremlegge:		

- en	oversikt	over	utstyr	og	mannskap,	som	skal	benyttes	til	utføring	av	oppdraget	
- en	oversikt	over	kjøretøy	som	skal	benyttes		
- en	oversikt	over	hvilke	personer,	med	oversikt	over	erfaring	og	utdanning,	som	skal	

utføre	oppdraget	
	
Roder	i	område	1:	Skjervøy	tettsted		
Tilbyder	skal	disponere	minimum:		

1. Traktor	eller	lastebil		
2. Diagonalplog	
3. Isskjær	
4. Klappvingeskuffe	
5. ca.	5	kbm.	snøskuffe	

	
Roder	i	område	2:	Arnøy		
Tilbyder	skal	disponere	minimum:		

1. Traktor	eller	lastebil	
2. Diagonalplog	
3. Isskjær	
4. Klappvingeskuffe	
5. ca.	5	kbm.	snøskuffe	

	
Roder	i	område	3:	Kågen	
Tilbyder	skal	disponere	minimum:		

1. Traktor	eller	lastebil	
2. Diagonalplog	
3. Isskjær	
4. Klappvingeskuffe	
5. ca.	5	kbm.	snøskuffe	

	

3.6 Integritet	og	faglig	dyktighet	
	
Leverandøren	skal	ha	nødvendig	integritet	og	faglig	dyktighet	for	utførelse	av	arbeidet.		
	
Dokumentasjon	vil	være	kontakt	med	referansepersoner	oppgitt	i	oversikten	over	utførte	
oppdrag	siste	tre	år.	Kommunen	vil	kontakte	en	eller	flere	av	referansepersonene,	for	å	
innhente	informasjon	om	kvalitet	og	utførelse	av	arbeidene.		
	



3.7 Dokumentasjon		
	
Dokumentasjon	som	nevnt	i	punkt	3.2	til	og	med	3.5.	skal	ikke	leveres	inn	sammen	med	
tilbudet.	Dokumentene	skal	imidlertid	være	tilgjengelig,	slik	at	de	kan	sendes	over	til	
kommunen	i	løpet	av	1	til	3	dager	dersom	kommunen	ber	om	dette.	Kommunen	vil	be	om	
slik	oversendelse	fra	den	leverandør	som	kommunen	har	til	hensikt	å	inngå	kontrakt	med,	
før	tildelingen	av	kontrakten	formelt	skjer.		
	
Sammen	med	tilbudet	skal	det	innleveres	utfylt	ESPD-skjema.	I	ESPD-skjemaet	skal	det	
opplyses	om	kvalifikasjoner,	og	bekreftes	at	ingen	av	avvisningsgrunnene	i	regelverket	
foreligger.		
	
Dersom	slikt	ESPD-skjema	ikke	leveres	sammen	med	tilbudet,	vil	tilbudet	automatisk	bli	
avvist.	Det	vil	ikke	bli	gitt	anledning	til	å	ettersende	ESPD-skjemaet,	men	kommunen	kan	be	
om	at	innlevert	ESPD-skjema	korrigeres	ved	feil,	eller	fylles	ut	dersom	det	er	ufullstendig.	
Leverandørene	har	imidlertid	ikke	krav	på	dette.		
	

3.8 Underleverandører		
	
Dersom	tilbyder	skal	støtte	seg	på	ander	leverandørers	kapasitet	for	å	oppfylle	
kvalifikasjonskravene,	stilles	det	krav	til	underleverandørens	økonomi	og	betaling	av	skatt,	
tilsvarende	som	i	punkt	3.2.	og	3.3.		
	
Det	skal	i	så	fall	innleveres	ESPD-skjema	sammen	med	tilbudet	også	for	underleverandøren,	
og	bestemmelsene	i	punkt	3.7.	gjelder	tilsvarende.		
	
Dersom	tilbyder	støtter	seg	på	underleverandørens	kapasitet	når	det	gjelder	oppfyllelse	av	
krav	til	erfaring,	gjelder	krav	i	punkt	3.4.	og	3.6.	tilsvarende	for	underleverandøren.	I	så	fall	
kreves	det	at	underleverandøren	utfører	de	arbeidene	hvor	vedkommendes	erfaring	bidrar	
til	å	oppfylle	kvalifikasjonskravene.	Det	må	da	i	tilbudet	opplyses	om	hvilke	arbeider	
vedkommende	underleverandør	skal	utføre.		
	

4 TILDELINGSKRITERIER  
	
Tildeling	vil	skje	basert	på	laveste	pris.	Bare	tilbydere	som	oppfyller	kvalifikasjonskravene	og	
kravspesifikasjonen	vil	bli	vurdert.		
	

5 VEDLEGG  
	
Vedlagt	følger	kravspesifikasjon,	kontraktsvilkår	og	prisskjema.		



Prisskjema	Rode	1:		
	
Det	skal	gis	pris	på	fastpris,	og	på	opsjon	1	og	2.	I	tillegg	skal	det	gis	enhetspriser	på	
mannskap	og	maskiner.		
	
Fastpris	pr.	år	 Kr.	.....	
Opsjon	1	 Kr.	.....	
Opsjon	2	 Kr.	.....	
Timepris		 Kr.	.....	
	
Timepris:		
Timepris	skal	dekke	alle	leverandørens	kostnader	til	mannskap	og	utstyr,	kjøretøy	og	
maskiner.	Leverandøren	plikter	å	bruke	det	til	enhver	tid	mest	hensiktsmessige	utstyret,	
herunder	utstyr	for	høvling	av	is	og	veghøvel.	Det	kan	ikke	brukes	annet	utstyr	enn	det	som	
er	beskrevet	i	tilbudet,	uten	at	dette	er	godkjent	av	kommunen.		
	
Opsjon	1:		
Opsjonspris	på	brøyting	og	strøing	av	følgende	fortau:�	

� Skoleveien�0,404	km	
� Klaus	Dreyersvei	0,222	km	
� Myrveien�0,1	km	

� Fra	hotellet	til	biblioteket�0,113	km	
� Rønning	Østgårdsvei�0,351	km	

� Fortau	Hollendervika�0,385	km	

� Fortau	og	parkering	(1484	m2)	i	Havnegata,	mellom	krysset	Strandveien	og	
Havnegata	27	(Nord	Troms	Glass)	0,390	km	
	

	
Opsjon	2:		
Strøing	av	kommunale	veier	på	Skjervøy,	inkl	snuplasser	og	vegkryss.	
	
Evalueringen:		
Evalueringen	vil	baseres	på	fastpris	pr.	år	+	(Opsjon	1	x	60	%)	+	(Opsjon	2	x	60	%)	+	(Timepris	
x	100)		
	
	


