
Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse -
Anskaffelsesforskriftens del III

Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse - Anskaffelsesforskriftens del III
 

 

V.2.7 Revidert 13.03.2021 12.07.45



Innholdsfortegnelse
1  GENERELL INTRODUKSJON
  1.1  Oppdragsgiver
  1.2  Leverandør
  1.3  Beskrivelse av anskaffelsen
    1.3.1  Kort beskrivelse
    1.3.2  Utvidet beskrivelse
  1.4  Frister
  1.5  Tilbud på deler av leveransen
  1.6  Anskaffelsens omfang
  1.7  Oppdragsgivers forbehold
  1.8  Avtalens varighet
2  INSTRUKS TIL TILBYDER
  2.1  Anskaffelsesdokumenter
  2.2  Anskaffelsesprosedyre
  2.3  Kontraktsbetingelser
  2.4  Befaring/tilbyderkonferanse
  2.5  Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  2.6  Kommunikasjon
  2.7  Endringer i konkurransegrunnlaget
  2.8  Om ESPD
  2.9  Innhenting av dokumentasjon fra offentlige registre (eBevis)
  2.10  Skatteattest
  2.11  Forbehold og avvik
  2.12  Alternative tilbud
  2.13  Parallelle tilbud
  2.14  Kostnader ved deltakelse i konkurransen
3  TILBUDETS INNLEVERING, FORMAT OG INNHOLD
  3.1  Innlevering av tilbud
  3.2  Tilbudets utforming ved levering
  3.3  Språk
4  AVVISNINGSGRUNNER
  4.1  Nasjonale avvisningsgrunner
5  KVALIFIKASJONSKRAV
  5.1  Kvalifikasjoner for underleverandører
  5.2  Der tilbyder støtter seg på andre foretak
  5.3  Der tilbydere går sammen om å levere tilbud (gruppekontrakt)
  5.4  Nærmere om kvalifikasjonskravet "Øvrige økonomiske og finansielle krav"
  5.5  Nærmere om kvalifikasjonskravet "Styring og sporing av leveransekjeden"
6  AVVISNING PÅ GRUNN AV FORHOLD VED TILBUDET
7  ABSOLUTTE KRAV
8  TILDELINGSKRITERIER
  8.1  Evalueringsmetode
9  AVLYSNING AV KONKURRANSEN
10  OFFENTLIG INNSYN I KONKURRANSEDOKUMENTER
11  DOKUMENTER

Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse - Anskaffelsesforskriftens del III
 

 

V.2.7 Revidert 13.03.2021 12.07.45



1 GENERELL INTRODUKSJON
1.1 Oppdragsgiver
Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Bergen kommune. Anskaffelsen vil bli administrert av Byrådsavdeling
for finans, næring og eiendom/Innkjøp konsern. 

For mer informasjon, se nettside: www.bergen.kommune.no
 

1.2 Leverandør
For å kunne levere inn tilbud må leverandør ha en leverandørprofil hos Mercell. Denne profilen inneholder blant
annet opplysninger om organisasjonsnummer og identifiserer dermed hvilke leverandør som leverer og er
ansvarlig for tilbudet.

Det er ikke nødvendig å levere et særskilt "tilbudsbrev", men dersom dette gjøres er det fortsatt leverandørens
profil i Mercell som angir hvilke foretak som er tilbyder.

Det er leverandørens ansvar å kontrollere at lagret profil hos Mercell inneholder korrekte opplysninger.
 

1.3 Beskrivelse av anskaffelsen
 

1.3.1 Kort beskrivelse
Bergen kommunes rammeavtale om leasing av biler utgår sommeren 2021, og det er behov for en ny
rammeavtale. Denne avtalen gjelder leasing av nye biler i kontraktsperioden, og administrasjon av kommunens
samlede bilpark, herunder kjøretøy som ikke er anskaffet under kontrakten eller tidligere tilsvarende kontakter,
og kommunens selveide biler.

 Administrasjon av bilparken omfatter bl.a. bestilling og levering av nye biler, administrasjon av drivstoffkort,
service, vedlikehold, reparasjon, erstatningsbil ved driftsstans, skaderegulering, forsikring, dekkhotell,
bompengeordning,              salg/avhending av biler, omfattende rapportering til Bergen kommune, og drift av en  
database med all nødvendig informasjon. Videre råd og innspill til utvikling på bilområdet - herunder til
hensiktsmessig organisering av kommunens samlede transportbehov som skal dekkes med biler.
 

1.3.2 Utvidet beskrivelse
Kommunens samlede bilpark består av ca 900 kjøretøy i alle klasser og typer, dog hovedsaklig biler med tillatt
totalvekt inntil 3,5 tonn. Kontrakten som skal inngås gjelder også administrasjon av kjøretøy som ikke er
anskaffet under kontrakten eller tidligere tilsvarende kontakter, herunder kommunens selveide biler (for
eksempel brannbiler, andre spesialbiler).

Kommunen tar sikte på å redusere egen bilpark i avtaleperioden i tråd med miljøpolitiske ambisjoner. Det er
svært vanskelig å anslå reduksjonens størrelse. Omtrent samtidig med inngåelse av denne kontrakten,  skal
Bergen kommune inngå én eller flere avtaler for bildelingstjenester. Bildeling skal å erstatte noen leasede biler. 
 

1.4 Frister
Tilbudsfrist:  14.04.2021 12.00

Frist for å stille spørsmål:  07.04.2021 12.00

Vedståelsesfrist (dato eller antall måneder etter tilbudsfrist):    30.06.2021 00.00
 

1.5 Tilbud på deler av leveransen
Det er ikke anledning til å legge inn tilbud på deler av leveransen.
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1.6 Anskaffelsens omfang
Anskaffelsens omfang er ca. NOK 55 millioner per år (ekskl. mva.).

Total avtaleverdi over 4 år er ca. NOK 220 millioner (ekskl. mva.).

Merk at volumtall oppgitt i prisskjemaet er estimater basert på forventet volum. Disse tallene kan avvike fra
faktisk volum på avtalen. Oppgitte volumtall medfører ingen forpliktelser i forhold til antall fremtidige
bestillinger eller omfang av avtalen.
 

1.7 Oppdragsgivers forbehold
Anskaffelsens oppgitte omfang baserer seg på regnskapstall fra to leverandører i perioden høst 2018 - høst
2020, og omfatter terminleie, forsikring, drivstoff/lading, avgifter/gebyrer, dekkostnader, service, reparasjoner,
skadekostnader, elektronisk kjørebok,  utrykning/veiassistanse, innredning og dekor med mer. Oppgitt omfang
må anses som et grovt estimat som er utsatt for mange variabler som vil kunne være gjenstand for endringer
under avtalen.
 
Det tas forbehold om endringer i volum, bl.a. ut fra budsjettvedtak, eventuell konkurranseutsetting av tjenester
og endringer i kommunens aktiviteter og organisasjon.
 

1.8 Avtalens varighet
Avtalen vil ha en varighet på 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen i inntil ytterligere 2 år,
totalt maksimalt 4 år.

Oppdragsgiver kan velge å forlenge avtalen i flere omganger, f.eks. for 1 år av gangen.

2 INSTRUKS TIL TILBYDER
2.1 Anskaffelsesdokumenter
Tilbudet skal utarbeides i henhold til retningslinjene gitt i anskaffelsesdokumentene, som består av

kunngjøring Doffin / TED
dette konkurransegrunnlag med eventuelle vedlegg (se liste over vedlegg nederst i dette dokumentet)
standardkontrakt med bilag, herunder prisskjema og eventuelle krav til ytelsen.

 

2.2 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016(LOA) og forskrift om
offentlige anskaffelser (FOA) 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 ikkeanledning 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 via kommunikasjonsmodulen i
Mercell.
 

2.3 Kontraktsbetingelser
Avtaleforholdet reguleres av vedlagt kontrakt med bilag.
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2.4 Befaring/tilbyderkonferanse
Bergen kommune vil avholde en digital tilbyderkoferanse ca 2 - 3 uker før tilbudsfristens utløp. Registrerte
interessenter blir invitert gjennom Mercell-systemet ("Tilleggsinformasjon").
På tilbuderkonferansen vil Bergen kommune kunne svare på eventuelle spørsmål, for eksempel spørsmål om
sentrale konkurransedokumenter, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier eller administrative krav, herunder også
krav til ansvarlig forretningsdrift, jfr bilag 8.
 

2.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift
om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.
 

2.6 Kommunikasjon
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via www.mercell.no under fanebladet "Kommunikasjon".

Spørsmål som angår alle tilbydere vil bli besvart som tilleggsinformasjon i konkurransen.

Alle tilbydere som har meldt sin interesse vil motta en e-post med link til tilleggsinformasjonen.
 

2.7 Endringer i konkurransegrunnlaget
Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i
konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Varsler om rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell og
kunngjøres elektronisk via www.mercell.no.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via
www.mercell.no.
 

2.8 Om ESPD
ESPD står for "European Single Procurement Document" og er et egenerklæringsskjema som gir et midlertidig
bevis for at tilbyder oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Skjemaet er
obligatorisk å bruke over EØS terskelverdi.

Tilbyder skal fylle ut ESPD-skjema i Mercell i følgende arkfaner:

"ESPD - II: Opplysninger om leverandør" 
"ESPD - III: Avvisningsgrunner"
"ESPD - IV: Kvalifikasjonskrav"

Alle avvisningsgrunner og kvalifikasjonskrav er listet i hovedpunkt 4 og 5 nedenfor.

Tilbydere trenger bare bekrefte at krav er oppfylt ved tilbudsinnlevering, men kan bli bedt om å fremvise
dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav på ethvert tidspunkt i løpet av evalueringen.

Før tildeling av kontrakten vil oppdragsgiveren kreve at den valgte leverandøren straks leverer oppdaterte
dokumentasjonsbevis som ikke er åpent tilgjengelig i offentlige registre. 

Vi gjør oppmerksom på at i tilfeller der tilbyder støtter seg på andre foretak for å kvalifisere seg, må disse
foretakene fylle ut eget ESPD-skjema i Mercell.
 

2.9 Innhenting av dokumentasjon fra offentlige registre (eBevis)
I denne konkurransen vil eBevis-tjenesten fra DIFI benyttes.
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eBevis lar oppdragsgiver elektronisk hente inn opplysninger direkte fra enkelte offentlige registre.
Opplysningene er knyttet til avvisningsgrunnene og kvalifikasjonskravene fra det europeiske
egenerklæringsskjemaet (ESPD).

Opplysninger som ligger åpent i offentlige registre kan oppdragsgiver hente inn uten samtykke, mens enkelte
taushetsbelagte opplysninger kun kan hentes inn etter at leverandør gir sitt samtykke til dette i Altinn. Se her
hvilke opplysninger som kan hentes inn via eBevis-tjenesten.

Alle tilbydere vil få forespørsel om å gi samtykke i Altinn samtidig som tilbudet leveres i Mercell.

Vi ber om at alle tilbydere gir sitt samtykke slik at Bergen kommune kan innhente skatteopplysninger direkte
fra Skatteetaten. Ved krav om utvidet skatteattest vil dette ikke bli levert av eBevis-tjenesten og må leveres
manuelt.
 

2.10 Skatteattest

For hovedleverandør gjelder:

Leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjelder
bare dersom leverandør er norsk.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud.

Dersom leverandør har gitt oppdragsgiver fullmakt til selv å innhente skatteopplysninger, vil oppdragsgiver ikke
etterspørre skatteattest, jf punkt ovenfor om eBevis.

For eventuelle underleverandører innen bilpleie, verkstedstjenester og dekkhotell gjelder:

Oppdragsgiver vil be om utvidet skatteattest for valgte leverandør før inngåelse av kontrakt. Dette gjelder bare
dersom leverandør er norsk.

Den utvidede skatteattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
Utvidet skatteattest før inngåelse av kontrakt gjelder også for selskaper som leverandøren støtter seg på for å
bli kvalifisert. Informasjon i den utvidede skatteattesten kan inneholde informasjon som gir oppdragsgiver en
plikt eller en rett til å avvise tilbyder som er innstilt som vinner.

Utvidet skatteattest fra underleverandør(er) med ytelser i kontrakten som overstiger 500 000,- eks. mva. skal
lastes opp i system for oppfølging av seriøsitetskrav (HMSREG). Dersom underleverandør(er) ikke godkjennes,
kan oppdragsgiver kreve at underleverandør(er) byttes ut. Underleverandør(er) med ytelser i kontrakten under
500 000,- eks. mva. skal levere utvidet skatteattest dersom oppdragsgiver ber om det.

Oppdragsgiver kan når som helst i kontraktsperioden be om ny utvidet skatteattest for valgte leverandør og
dennes underleverandør(er).

I særlige tilfeller kan oppdragsgiver kreve fullmakt fra leverandør, daglig leder og/eller styreleder, når
oppdragsgiver mener det er grunnlag for ytterligere opplysninger fra skattemyndighetene. Det kan eksempelvis
være et behov for nærmere informasjon om selskapets, eller de nevnte aktørers, konkurshistorikk eller det kan
være behov for nærmere informasjon om kontroller som er gjennomført av skattemyndighetene og om hvilke
avvik som er funnet. Slike forhold kan få betydning ved anvendelse av identifikasjonsreglene i
anskaffelsesforskriften § 24-3.

Hvordan sende utvidet skatteattest til oppdragsgiver
Det er den enkelte leverandør og underleverandør som henter ut og sender utvidet skatteattest til
oppdragsgiver.

Utvidet skatteattest hentes i Altinn av selskapet og sendes gjennom Altinn til Bergen kommune v/Innkjøp
konsern (orgnr 982 715 539, bedr.nr 882 716 392). Oppgi fornavn og etternavn på din kontaktperson i
kommunen. Utvidet skatteattest skal i tillegg sendes gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV i
Mercell) og i system for oppfølging av seriøsitetskrav (HMSREG).
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Se vedlagte veileder fra Skatteetaten om hvordan dette gjøres i Altinn
her:https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/bestilling-av-opplysninger-om-skatt-og-avgift-rf-1507/
 

2.11 Forbehold og avvik
Det er adgang til å ta forbehold dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold vil bli
avvist.

Eventuelle forbehold/avvik til oppdragsgivers krav, spesifikasjon og/eller kontrakt med bilag, oppgis samlet i
eget vedlegg til tilbudet. 

Forbehold/avvik skal være klart og entydig angitt slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med
tilbyder.

Forbehold/avvik som ikke lar seg kostnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet ansees som ufullstendig og kan
bli avvist.
 

2.12 Alternative tilbud
Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. Tilbudene må derfor oppfylle alle krav og spesifikasjoner.

2.13 Parallelle tilbud
Det er ikke mulig å levere inn parallelle tilbud i konkurransen.

2.14 Kostnader ved deltakelse i konkurransen
Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen.
 

3 TILBUDETS INNLEVERING, FORMAT OG INNHOLD
3.1 Innlevering av tilbud
Tilbud skal leveres elektronisk via www.mercell.no innen tilbudsfristen. Det anbefales at tilbud leveres i god tid.
Systemet tillater ikke innlevering eller endring av tilbud etter fristens utløp.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan eksempelvis skaffes på
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur. Denne prosessen bør derfor
settes i gang så tidlig som mulig.

Det forventes at leverandør benytter "test-signatur" funksjonaliteten på konkurransen i god tid før tilbudsfrist
slik at problemer med innlevering av tilbud unngås.

Mercell har support på all funksjonalitet i verktøyet. Spørsmål må derfor rettes til Mercell på tlf: 21 01 88 60
eller på e-post til: support@mercell.com.
 

3.2 Tilbudets utforming ved levering
Vennligst lever tilbudet slik det er beskrevet i tabellen nedenfor.

Arkfane i Mercell Innhold
 
Avvisningsgrunner     Bekreftes under hvert enkelt punkt.
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Kvalifikasjonskrav Bekreftes under hvert enkelt punkt.

Krav                                     Samtlige krav må besvares, og eventuell dokumentasjon legges inn under hvert
enkelt krav.

Produkter/tjenester        
                   
  

Utfylt prisskjema. Tilbudspris ekskl. mva.

Kriterier
Dersom oppdragsgiver krever utfylling under de enkelte kriterier, må tilbyder besvare
disse.

Etterspurt og relevant dokumentasjon knyttet til de fastsatte tildelingskriteriene
lastes opp under fanen "Dokumenter". 

Dokumenter Evt. utfyllende dokumenter.

 

3.3 Språk
Tilbud og kommunikasjon i forbindelse med tilbudet skal være på norsk.

Det er adgang til levere produktark eller tilsvarende tekniske beskrivelser/dokumentasjon på engelsk, svensk
eller dansk dersom dokumentasjonen ikke finnes på norsk. Dersom dokumentasjonen heller ikke finnes på ett
av disse språkene, skal autorisert oversettelse til ett av de tillatte språk (primært norsk) følge vedlagt.
 

4 AVVISNINGSGRUNNER
 

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER
Deltakelse i en kriminell organisasjon
Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon ved en dom avsagt for ikke mer enn
fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?
Deltakelse i en kriminell organisasjon som definert i artikkel 2 i Rådets rammeavgjørelse 2008/841/RIA av 24.
oktober 2008 om bekjempelse av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, s. 42)

Korrupsjon
Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for korrupsjon ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en
avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?
Korrupsjon som definert i artikkel 3 i konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon, som involverer
tjenestemenn i De Europeiske Fellesskapene eller i Den Europeiske Unions medlemsstater (EUT C 195 av
25.6.1997, s. 1), og i artikkel 2, stk. 1, i Rådets rammeavgjørelse 2003/568/RIA av 22. juli 2003 om bekjempelse
av korrupsjon i den private sektor (EUT L 192 av 31.7.2003, s. 54). Denne avvisningsgrunnen omfatter også
korrupsjon som definert i nasjonal rett for oppdragsgiveren eller leverandøren.

Bedrageri
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Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for bedrageri ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en
avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?
Bedrageri som omhandlet i artikkel 1 i konvensjonen om beskyttelse av De Europeiske Fellesskapenes
finansielle interesser (EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).

Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til
terroraktivitetved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i
dommen som fortsatt gjelder?
Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som definert i artikkel 1 og 3 i
Rådets rammeavgjørelse 2002/475/RIA av 13. juni 2002 om bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 af
22.6.2002, s. 3). Denne avvisningsgrunnen omfatter også oppfordring til, medvirkning til eller forsøk på å begå
slike handlinger som omhandlet i artikkel 4 i nevnte rammeavgjørelse.

Hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme
Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme ved en dom avsagt for
ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?
Hvitvasking av penger eller finansiering av terrorismeSom definert i artikkel 1 i Europaparlamentets og Rådets
direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).

Barnearbeid og andre former for menneskehandel
Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller
kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer,
ved rettskraftig dom blitt dømt for barnearbeid og andre former for menneskehandel ved en dom avsagt for
ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?
Barnearbeid og andre former for menneskehandel som definert i artikkel 2 i Europaparlamentets og Rådets
direktiv 2011/36/EU av 5. april 2011 om forebygging og bekjempelse av menneskehandel og beskyttelse av
dets ofre, og om erstatning av Rådets rammeavgjørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1).

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER,
AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER
Betaling av skatter og avgifter
Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter i det land han er etablert i,
og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i?

Betaling av trygdeavgifter
Har leverandør unnlatt å oppfylle alle sine forpliktelser til å betale trygdeavgifter både i det land han er etablert
i, og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i?

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS,
INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKESUTØVELSEN
Brudd på bestemmelsene om miljø
Er leverandøren kjent med å ha begått brudd på bestemmelser om miljø slik som de fremgår av nasjonal rett,
den relevante kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene eller artikkel 18 (2) i direktiv 2014/24/EU.
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Brudd på bestemmelsene om sosiale forhold
Er leverandøren kjent med å ha begått brudd på bestemmelser om sosiale forhold slik som de fremgår av
nasjonal rett, den relevante kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene eller artikkel 18 (2) i direktiv
2014/24/EU.

Brudd på bestemmelsene om arbeidsforhold
Er leverandøren kjent med å ha begått brudd på bestemmelser om arbeidsforhold slik som de fremgår av
nasjonal rett, den relevante kunngjøringen eller anskaffelsesdokumentene eller artikkel 18 (2) i direktiv
2014/24/EU.

Konkurs
Er leverandøren i en konkurssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å
utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av
forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer
gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Insolvens
Er leverandøren i en insolvenssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å
utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av
forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer
gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Tvungen gjeldsordning
Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte
omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og
tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis
avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Er leverandøren i en lignende situasjon i henhold til en tilsvarende prosedyre som er
fastsatt i nasjonal rett? Se nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller
anskaffelsesdokumentene.
Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte
omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og
tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis
avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Er leverandøren i en situasjon hvor han har sine aktiva forvaltet av en konkursforvalter
eller av retten?
Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning
gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke
nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende
nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Har leverandørens forretningsførsel har blitt stanset?
Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning
gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke
nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende
nasjonal rett uten mulighet for unntak.

Alvorlige feil i yrkesutøvelsen
Har leverandøren begått alvorlige feil i yrkesutøvelsen? Hvis det er relevant, se definisjoner i nasjonal rett, den
relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene.

Avtale(r) med andre leverandører med hensikt å vri konkurransen
Har leverandør inngått avtale(r) med andre leverandører med hensikt å vri konkurransen?
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Interessekonflikt som følge av sin deltakelse i konkurransen
Er leverandør oppmerksom på en interessekonflikt slik denne er angitt i nasjonal rett, den relevante kunngjøring
eller anskaffelsesdokumentene?

Har leverandøren vært involvert i planleggingen av konkurransen?
Har leverandør eller en virksomhet tilknyttet leverandøren gitt råd til oppdragsgiver eller på annen måte vært
involvert i planleggingen av konkurransen?

Heving av kontrakt, erstatning eller andre lignende sanksjoner
Har leverandør begått vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en tidligere offentlig kontrakt,
en tidligere kontrakt med en offentlig oppdragsgiver eller en tidligere konsesjonskontrakt, der bruddet har ført
til heving av kontrakten, erstatning eller andre lignende sanksjoner?

Grovt uriktige opplysninger, unnlatt å gi opplysninger, ute av stand til å fremlegge
etterspurte støttedokumenterog misvisende opplysninger som kan få innfytelse på
konkurransen
Har leverandøren:
a) gitt grovt uriktige opplysninger ved meddelelsen av opplysningene som kreves for å kontrollere at det ikke er
grunnlag for avvisning, eller av at kvalifikasjonskravene er oppfylt,
b) unnlatt å gi slike opplysninger,
c) tatt forbehold om straks å fremlegge de støttedokumenter som oppdragsgiver anmoder om, eller
d) urettmessig påvirket oppdragsgivers beslutningsprosess for å tilegne seg konfidensiell informasjon som
kan gi denne en urettmessig fordel i forbindelse med konkurransen, eller uaktsomt har gitt misvisende
opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling?

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE
LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT
Rent nasjonale avvisningsgrunner
Oppdragsgiver skal angi at i Norge foreligger det nasjonale avvisningsgrunner. Disse skal være beskrevet i
anskaffelsesdokumentene. Leverandøren må besvare om han er i en eller flere av de situasjonene som er
beskrevet i de nasjonale avvisningsgrunnene. Får de rent nasjonale avvisningsgrunnene, som er angitt i den
relevante kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, anvendelse?

4.1 Nasjonale avvisningsgrunner
De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om
offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder
også alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens§ 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunner.

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

 §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent
med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene.
Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare
forholdene er et særnorsk krav.

24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den
norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens
yrkesmessige integritet.
 

5 KVALIFIKASJONSKRAV
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For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren under arkfanen kvalifikasjonskrav i Mercell bekrefte
oppfyllelse av følgende kvalifikasjonskrav:

 

A: Egnethet / a: Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskravene
Registrert i handelsregister eller foretaksregister
Leverandør er registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i medlemsstaten som leverandøren er
etablert i. Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt
til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Beskrivelse av krav/dokumentasjon:
Leverandør skal være et lovlig registrert foretak. Dokumentasjon: For leverandører som er registrert i det
norske Enhetsregisteret, er det ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon. Oppdragsgiver vil kontrollere
registreringen ved bruk av organisasjonsnummer oppgitt i leverandørens Mercell-profil. For tilbydere som ikke
er registrert i ovennevnte register må tilbyder levere attest eller bekreftelse (tilsvarende firmaattest) for
registrering i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren
er etablert. Slik attest skal ikke være utstedt mer enn 6 måneder før tilbudsfristens utløp.

B: Økonomisk og finansiell kapasitet
Øvrige økonomiske og finansielle krav
Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i
anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Beskrivelse av krav/dokumentasjon:
Leverandøren har tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle avtalen. Påkrevd økonomisk
kapasitet vurderes i forhold til avtalens verdi, ytelser, risiko og varighet. Dokumentasjon for norske
leverandører: Oppdragsgiver vil selv sjekke leverandørens økonomiske situasjon fra DIFIs eBevis, Proff Forvalt
(https://forvalt.no/) og/eller via opplysninger gitt av Creditsafe (https://www.creditsafe.com) og kan hente inn
ytterligere opplysninger fra Brønnøysundregistrene. Merk at konkurransegrunnlaget inneholder retningslinjer
for hvordan leverandører selv kan supplere tilgjengelig informasjon hvis ønskelig. Dokumentasjon for
utenlandske leverandører: Leverandør skal på forespørsel levere en kredittrating rapport fra selskap som har
konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet i Norge eller fra selskap med tilsvarende
godkjenning i medlemsstat i EU/EØS. Kredittratingsrapporten må være basert på oppdaterte
regnskapsopplysninger.

C: Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Bare for offentlige vareleveranser
Bare for offentlige vareleveranser: I referanseperioden har leverandøren utført følgende viktige vareleveranser
av den etterspurte type, eller følgende viktige tjenester av den etterspurte type. Oppdragsgiver kan kreve opp til
tre års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de seneste tre år.
Beskrivelse av krav/dokumentasjon:
Leverandør skal ha god og relevant erfaring. Erfaringen skal omfatte leveranser av tilsvarende kompleksitet
som leveransen forespurt i denne konkurransen. Dokumentasjonskrav: Relevant erfaring skal dokumenteres
ved å oppgi minimum tre (3) og maksimum fem (5) referanseprosjekter fra de siste tre (3) år. Referansene
legges inn direkte i Mercell som besvarelse av dette punkt. Dersom det oppgis flere enn fem
referanseprosjekter, vil kun de fem første bli vurdert. Merknad: Tilbydere skal se bort fra formuleringen "Bare
for offentlige vareleveranser". Denne formuleringen er autogenerert i Mercell-systemet og kan ikke slettes av
oppdragsgiver. I den aktuelle konkurransen skal erfaringen omfatte både levering av biler (vareleveranser) og
biladministrative tjenester.

Styring og sporing av leveransekjeden
Leverandøren vil være i stand til å anvende følgende styring av leveringskjeden og sporingssystemer ved
gjennomføring av kontrakten:
Beskrivelse av krav/dokumentasjon:
Tilb d k l j i f i k i k i j l d d f k i h
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Tilbyder skal gjennom sin forretningspraksis respektere internasjonale standarder for menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter, miljø, dyrevern og antikorrupsjon i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Tilbyder skal
aktivt arbeide for at varer og tjenester som leveres etter denne kontrakten skal være fremstilt og distribuert
under forhold som er forenlig med kontrakten. Dokumentasjonskrav er beskrevet i konkurransegrunnlaget
under avsnittet Kvalifikasjonskrav, "Nærmere om kvalifikasjonskravet 'Styring og sporing av leveransekjeden' ".

5.1 Kvalifikasjoner for underleverandører
For følgende underleverandører skal det bekreftes at det ikke foreligger avvisningsgrunner (jfr "ESPD
Avvisningsgrunner" samt oppfyllelse av følgende kvalifikasjonskrav: "Registrering i foretaksregister":
1. Bilverksteder som velges for service- og reparasjonsarbeid
2. Dekkhotell og verksteder for dekkomlegging
 

5.2 Der tilbyder støtter seg på andre foretak
Må tilbyder støtte seg på andre foretak for å kvalifisere seg i henhold til oppdragsgivers kvalifikasjonskrav, skal
tilbyder dokumentere overfor oppdragsgiver at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for
eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene.

Ved utfylling av ESPD skal tilbyder i slike tilfeller velge "JA" under spørsmålet "Støtter leverandør seg på andre
virksomheters kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene i del IV og eventuelle kriterier og regler fastsatt i
del V nedenfor?" i ESPD del II pkt. C).

Det eller de foretak som tilbyder støtter seg på for å oppfylle et kvalifikasjonskrav, må levere slik
dokumentasjon som det stilles krav om i det aktuelle kvalifikasjonskravet.

Det eller de foretak som tilbyder støtter seg på må i tillegg fylle ut et eget ESPD skjema.  
 

5.3 Der tilbydere går sammen om å levere tilbud (gruppekontrakt)
Der tilbydere går sammen om å levere tilbud må alle tilbydere som inngår i samarbeidet fylle ut eget ESPD
skjema.

Ved utfylling av ESPD skal tilbyder i slike tilfeller velge JA under spørsmålet "Deltar leverandøren i
konkurransen sammen med andre? " i ESPD del II pkt. A).

5.4 Nærmere om kvalifikasjonskravet "Øvrige økonomiske og finansielle krav"
Dersom oppdragsgiver har stilt kvalifikasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske situasjon, gjelder
følgende i tillegg til det som er beskrevet i kvalifikasjonskravet:

Leverandør står fritt til å supplere opplysningene som er tilgjengelig for oppdragsgiver med annen informasjon
som kan anses som relevant for vurderingen av om kravet til selskapets økonomi er oppfylt. Slik informasjon
kan eksempelvis være bankgarantier, garantier fra morselskap eller ansvarsforsikringer.
For nystartede selskaper der det er få eller ingen registrerte opplysninger, kan leverandør fremlegge de
regnskapene som er ferdigstilt.
Dersom leverandør mener opplysninger på Proff Forvalt eller CreditSafe er uriktige eller misvisende, kan
leverandør begrunne synspunktet og legge ved relevant dokumentasjon.

Eventuelle garantier og forsikringer gitt av tredjepart må dekke hele det økonomiske tap som kan oppstå som
følge av manglende kontraktoppfyllelse. Eventuelle garantister må dokumentere at de på selvstendig grunnlag
oppfyller kvalifikasjonskravet knyttet til økonomi.

Oppdragsgiver forbeholder seg uansett retten til å innhente økonomisk informasjon fra andre kilder hvis det
fremstår som tvilsomt om kravet er oppfylt eller ikke.
 

Alle innhentede og eventuelt innleverte opplysninger vil danne grunnlag for en helhetsvurdering av om
kvalifikasjonskravet er oppfylt.
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5.5 Nærmere om kvalifikasjonskravet "Styring og sporing av leveransekjeden"
Dersom oppdragsgiver har stilt kvalifikasjonskrav knyttet til styring og sporing av leveransekjeden, gjelder
følgende i tillegg til det som er beskrevet i kvalifikasjonskravet:

Kvalifikasjonskrav
Dokumentasjon

a. Øverste ledelse hos tilbyder har vedtatt en eller flere retningslinjer
som forplikter selskapet til å respektere de grunnleggende
vilkårene som gjengitt i Bilag 8 avsnitt 1. 

. Ved mindre mangler i nåværende policy kan oppdragsgiver godta
at mangler oppfylles innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse.

Code of Conduct eller
tilsvarende

b. Tilbyder har offentliggjort sin(e) forpliktelse(r) til å respektere de
grunnleggende vilkårene.

Lenke til egen nettside
eller tilsvarende.

c. Tilbyder har videreformidlet sin(e) forpliktelse(r) til
underleverandører som tilbyder handler direkte fra, og til eventuelle
agenter/importører som varene/tjenestene formidles gjennom.
Dette gjelder for varer/tjenester som er omfattet av dette tilbudet.

Kopi av brev/e-post
eller annen
oversikt/beskrivelse
som viser slik
videreformidling.

d. Tilbyder har utarbeidet organisasjonskart som viser intern
ansvarsfordeling for å etterleve de grunnleggende vilkårene i som
gjengitt i Bilag 8 punkt 2.1 nr. 4.

Organisasjonskart
med ansvarsfordeling

6 AVVISNING PÅ GRUNN AV FORHOLD VED TILBUDET
Avvisning på grunn av forhold ved tilbud er regulert av FOA §§ 24-8 og 24-9. Bestemmelsene inneholder en
rekke avvisningsgrunner. Tilbud vil blant annet bli avvist når det inneholder vesentlige avvik fra
anskaffelsesdokumentene.

Oppdragsgiver anmoder leverandørene om å stille spørsmål angående kunngjort konkurranse i god tid før
tilbudsfristens utløp, og senest innen spørsmålsfristen oppgitt i avsnitt 1.3 i dette dokumentet, bl.a. for å
eliminere uklarheter og behov for forbehold i tilbudet.
 

7 ABSOLUTTE KRAV
Følgende absolutte krav gjelder for konkurransen:
 

1 Oppfyllelse av alle krav som fremgår av kontraktens bilag 1 -
Oppdragsgivers spesifikasjon (Svar er påkrevd)
Alle krav som fremgår av kontraktsbilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon oppfylles av leverandøren senest ved
oppstart av leveransen.

8 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet, basert på kriterienes relative vekt. Følgende tildelingskriterier gjelder for konkurransen:
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8.1 Evalueringsmetode
Konkurransen evalueres i Mercell portalen.

Oppdragsgiver bruker den absolutte evalueringsmodellen der avvik fra beste teoretiske kvalitet blir regnet om
til et prispåslag og lagt på tilbudsprisen. Tilbyder med laveste sammenligningspris vinner konkurransen.

Dokumentasjon med simuleringsmuligheter for metoden kan lastes ned i Excel format fra konkurransen i
Mercell. Ikonet som initierer denne nedlastingen ligger i øvre del av skjermbildet med teksten «Simuler».

 

9 AVLYSNING AV KONKURRANSEN
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. 
 

10 OFFENTLIG INNSYN I KONKURRANSEDOKUMENTER
I henhold til Offl. § 23 (3) vil oppdragsgiver holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet
for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse
som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, jf. FOA § 7-
4, Offl. § 13 og Fvl. § 13.

Kriterium Type Vekt

1 Kvalitet av web-portalløsningen Ingen respons 30,0%

Under dette kriteriet vil oppdragsgiver vurdere både funksjonalitet og brukergrensesnitt av
portalløsningen som helhet. Oppfyllelse av de absolutte kravene  i bilag 1, avsnitt 4.1 forutsettes, og
vil ikke være gjenstand for evalueringen under dette tildelingskriteriet.

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av web-portalløsningen, gjerne gjennom tekst og skjermbilder
eller video. Beskrivelsens innhold skal så langt som mulig være i henhold til Vedlegg A til
konkurransegrunnlaget - Kvalitet av web-portalløsningen.

Videre skal leverandør presentere den i tilbudet beskrevne løsningen i et digitalt møte ca 8 - 12
arbeidsdager etter tilbudsfristens utløp. Møteinnkallinger sendes ut etter at oppdragsgiver har
mottatt tilbudene.

Presentasjonen av portalløsningen skal vare i ca 60 minutter. Innholdet i presentasjonen skal være i
henhold til Vedlegg A til konkurransegrunnlaget - Kvalitet av web-portalløsningen.

Presentasjonen skal i all hovedsak vises fra løsningen (online). Formål for presentasjonen er å gi
oppdragsgiver en mest mulig reell fremvisning av den tilbudte løsningen, for å sikre best mulig
grunnlag for evalueringenunder dette tildelingskriteriet.

Eventuelle presentasjonsfiler/eksempler som benyttes i presentasjonen skal leveres med tilbudet for
å kunne bli gjenstand for evaluering.
Slike filer må være lesbar ved hjelp av vanlige kontorstøtteprogrammer, og kan eksempelvis leveres i
PDF-format.

2 Pris Pris 70,0%

Totalprisen per år fremkommer av utfylt bilag 4A - Prisskjema, og skal overføres til Mercell-systemet,
arkfane "Produkter". Det presiseres at totalprisen ikke gjenspeiler fakturerbar pris, men er basert på
behovsestimater.
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Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter i behandling av innsynskravet.
Offl. krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn. Når oppdragsgiver har skjermet opplysninger, kan
den som har krevd innsyn anmode oppdragsgiver til å innhente samtykke for innsyn i disse opplysningene, jf.
Offl. § 13, tredje ledd.

Merk at produktnummer, varenummer, varebeskrivelser og tilsvarende informasjon i tilbudet normalt ikke vil
ansees som forretningshemmeligheter og kan dermed ikke unntas innsyn. Det samme gjelder all informasjon i
innlevert statistikk i avtaleperioden for valgt leverandør, med unntak av enhetspriser.
 

11 DOKUMENTER
Følgende dokumenter inngår i denne konkurransen:

(9)

  Navn Endret dato Beskrivelse  

Avtaleskjema (Avtaleforside) 13.03.2021
12.07

Forside med informasjon om partene,
bestemmelser om signatur og angivelse av
hvilke bilag som er del av avtalen.

Bilag 2 - Leverandørens
løsningsbeskrivelse

13.03.2021
12.07

Bilag 3 - Administrative
bestemmelser

13.03.2021
12.07

Bilag 5 - Endringer i den generelle
kontrakten

13.03.2021
12.07

Tomt dokument i konkurransen.

Bilag 6 - Endringer av leveransen
etter rammeavtaleinngåelse

13.03.2021
12.07

Tomt dokument i konkurransen.

Bilag 8 - Ansvarlig
forretningspraksis

13.03.2021
12.07

Bilag 9 - Lønns- og arbeidsvilkår 13.03.2021
12.07

Bergen kommunes standardbetingelser for
lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og
eventuelle underleverandører.

Konkurransegrunnlag - Åpen 13.03.2021

Navn Beskrivelse Versjon Endret dato

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon.do
cx

1 24.02.2021 08.49

Bilag 10 - Databehandleravtale.docx 1 03.03.2021 09.24

Bilag 1A - Oversikt kjørte kilometer.xlsx 1 24.02.2021 09.44

Bilag 1B - Skadestatistikk.xlsx 1 24.02.2021 09.45

Bilag 4 - Pris og betalingsbestemmelser.d
ocx

1 10.03.2021 15.23

Bilag 4A - Prisskjema.xlsx 2 14.03.2021 15.33

Vedlegg A til konkurransegrunnlag - Kvalit
et av web-portalløsningen.docx

1 05.03.2021 11.18
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https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150445654&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150445654&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150445654&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150985875&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150985875&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150985875&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476523&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476523&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476523&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476546&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476546&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=150476546&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151607677&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151607677&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151607677&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151608673&version=2
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151608673&version=2
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151608673&version=2
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151239408&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151239408&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=151239408&version=1
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835311
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835311
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835364
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835364
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835364
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835284
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835284
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835284
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835360
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835360
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835360
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835362
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835362
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835362
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835342
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835342
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835342
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835298
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835298
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835212
https://my.mercell.com/m/file/GetDocumentPdf.ashx?id=151835212


anbudskonkurranse -
Anskaffelsesforskriftens del III

12.07

Standardkontrakt 13.03.2021
12.07
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