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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Om oppdragsgiver 

Rauma kommune heretter kalt oppdragsgiver, er en kommune i Møre og Romsdal 

med kommunesenter på Åndalsnes.  

 

Oppdragsgivers kontaktperson er: 

 

Navn: Ove Doseth 

e-post Ove.doseth@rauma.kommune.no 

 

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.  

 

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 2 - kravspesifikasjon 
 

 

1.3 Tidsfrister 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet Tidspunkt 

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 26.09.2022 

Tilbudsfrist 30.09.2022 kl 12.00 

Tilbudsåpning 30.09.2022 kl 12.00 

Evaluering og eventuelle forhandlinger UKE 40 

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører UKE 40  

Kontraktsinngåelse UKE 41 

Tilbudets vedståelsesfrist 90 dager 

Leveranse  

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan 

bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.  

 

 

2  REGLER FOR 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. 

 

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene 

utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.  



Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 

mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en 

vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente 

dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. 

 

Leverandøren oppfordres 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 Offentlighet og taushetsplikt 

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 

offentleglova. 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 §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

 

2.3 Vedståelsesfrist 

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.3. 

ovenfor.  

  

3 KVALIFIKASJONSKRAV 

3.1 Skatteattest 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Norske leverandøren skal ha 

ordnede forhold med hensyn 

til betaling av skatt, 

arbeidsavgift og 

merverdiavgift. 

• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 

 

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og 

kvalitet, basert på følgende kriterier: 

 

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Pris 50 % • Ferdig utfylt tilbudsskjema 



Kvalitet 

Under dette kriteriet vurderes: 

- Kjøretøy 20 % 

 
 
 
 

 
- Utstyr 30 % 

50 % Ferdig utfylt tilbudsskjema 

 
Her vurderer vi type kjøretøy, 

alder, hestekrefter, akseltrykk og 

eventuell reserveløsning / back 

up, samt kjøretøyets egnethet 

for roden. 

 
Her vurderer vi type utstyr, alder 

og eventuell reserveløsning / 

back up, samt utstyrets egnethet 

for roden. 

 

 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

 

5.1 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal leveres per e-post til følgende adresse: 

ove.doseth@rauma.kommune.no 

Emnet for e-posten skal være: Tilbudskonkurranse vintervedlikehold.  

 

Eventuelt: 

 

Tilbudet kan leveres pr post til følgende postadresse 

Vollan 8a, 6300 Åndalsnes.  

Brevet merkes Tilbudskonkurranse vintervedlikehold. 

 

5.2 Tilbudets utforming 

 

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette 

konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og 

avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet. 

 

 

Tilbudet utformes med denne disposisjonen: 

 

• Signert og utfylt tilbudsbrev. (Ligger vedlagt.) 

• Utfylt tilbudsskjema 

• HMS egenerklæringsskjema 

 
Den leverandøren som vinner konkurransen, må i tillegg levere skatteattest. 
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6 Vedlegg 

• Vedlegg 1 HMS egenerklæringsskjema 

• Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 

• Vedlegg 3 Avtalevilkår 

• Vedlegg 4 Tilbudsbrev 

• Vedlegg 5 Tilbudsskjema 

• Vedlegg 6 Kart over brøyterode 

 

 

 

  

 


