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1 Oppdraget og administrative bestemmelser   
 
Nordkapp kommune har besluttet å legge arbeidene med å utbedre deler av fasaden 
på Turn bygget ut på anbud. Nordkapp kommune inviterer i den forbindelsen til å 
delta i konkurranse om anskaffelse av Kledning av røstveggen Turnbygget. 
 
 

1.1 Om Oppdragsgiver 

Nordkapp kommune, landets nordligste kommune ligger ut mot Barentshavet. 
Kommunen omfatter hele Magerøya og fastlandet omkring munningen av 
Porsangerfjorden. Arealet utgjør 924 km². Nordkapplatået, det verdenskjente 
turistmål, ligger på Magerøya og besøkes av ca. 250.000 turister årlig. 

 

1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 

Navn  : Vera Iversen 
E-mail  : vera.iversen@nordkapp.kommune.no 
 
Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post. 
 
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver 
enn nevnte kontaktperson. 

 

1.3 Anskaffelsen gjelder  

 
Oppdraget er Nytt parkett i aula på Honningsvåg skole.  
 
Denne anskaffelse innebærer ikke detaljert beskrivelse av oppdraget.  
Leverandør må i sitt tilbud foreslå komplett løsning for å løse oppdraget. Løsningen 
skal baseres på faglige anbefalinger fra leverandør og følgende brukermedvirkning: 
 
Enkel bygningsmessig beskrivelse: 

 Skolebygning med yttervegger oppført i mur, etterisolert utvendig og kledt med 
Steni-plater. 

 Aula: Oppgitt undergolv av betongdekket. Parkettgolv med antatt tykkelse 22 
mm som er lagt omkring 2006. 

 På golvoverflaten er det en enkel oppmerking for gymsal. I rommet er det også 
en automatisk uttrekkbar tribune med bredde omkring 9,6 meter. 

 Tilstand golv i aula – TG3: 

 Det er registrert spredte vannskader i parkettgolvet som følge av tidligere 
lekkasjer gjennom yttertak. 

 Lekkasjene gjennom yttertak skal være utbedret. Det er påvist 
sprekkdannelser, utsvellinger og løsnede lameller i parkettgolvet. Fukt i golv 
har tørket ut. 

 Tilstandsgrad 3 iht. NS3424: Stort eller alvorlig avvik – bygningsdelen har 
totalt eller nært forestående funksjonssvikt. Behov for utskifting. 
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Generelle bestemmelser 
 
Nordkapp kommune ønsker oversendelse av tilbud basert på følgende underlag: 
 
- Dette dokumentet  
- Bildedokumentasjon 
- Tilbudsbefaring 
 
Overstående og denne beskrivelse vil ved enighet danne grunnlag for 
kontraktinngåelse.  
 
Byggherre står fritt til å forkaste alle tilbud 
 
Dersom entreprenør oppdager feil eller mangler i oppdragsbeskrivelse skal disse 
påpekes i tilbudet. Dersom ingen forbehold eller kommentarer mottas vil tilbyder 
oppfatte tilbud som komplett. 
 
Alle arbeider skal utføres iht. NS 8406 
 
Det forutsettes at hver av tilbyderne foretar nødvendig befaring og orienterer seg på 
stedet. Unnlatelse av dette eller manglende kjennskap til forhold, slik de fremtrer ved 
inngivelse av tilbudet, eller forhold som ikke er synlige, men som det kan fremskaffe 
opplysninger om, vil ikke senere kunne påberopes som grunnlag for krav om tillegg. 
 
Innleveringsfrist 
   
Tilbud som sendes i posten må være poststemplet senest det ovennevnte angitt 
tidspunkt. Dette skal dokumenteres. Som rett-tidig innlevert tilbud godkjennes bare et 
eksemplar av det utleverte heftet med beskrivende mengdeoppstilling i fullstendig 
utfylt stand. 
 
 
Tilbudets fullstendighet 
 
Tilbudet skal leveres/sendes til: 
Navn:  Vera Iversen, teknisk sjef i Nordkapp kommune 
Adresse: Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg 
 
Tilbudet skal være datert og undertegnet av ansvarlig representant for leverandør og 
tydelig merkes med: 
 
"Tilbud, 2019/1741   v/ Vera Iversen. 
Åpnes kun av adressat” 
 
Tilbudet skal leveres i ett – eksemplarer uten noen form for innbinding eller stifting.  
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Tilbudet kan leveres elektronisk per email: vera.iversen@nordkapp.kommune.no 
eller postmottak@nordkapp.kommune.no.  
Ved motstrid mellom papirversjonen og den elektroniske versjonen går 
papirversjonen foran.  
 
Tiltakshaver forbeholder seg rett til å forkaste alle innkommende 
tilbud. 
 
Tiltakshaver forbeholder seg rett til å stryke poster som finnes for kostbare. 
 
Dersom tilbudssummen er høyere enn kontraktssummen skal arbeidene utføres i 
rekkefølge bestemt av byggherre. 
 
Før delprosjekter kan påbegynnes må det avklares at omfanget av arbeidene er 
innenfor kontraktsummen. Er de utenfor skal de ikke påbegynnes. 
 
Tilbudsgiver skal foreta mengde-/massekontroll før kontraktskrivning. Prisen for 
denne kontrollen skal oppgis i tilbudet 
 
Forbehold 
 
Forbehold av enhver art nevnes i følgeskriv til tilbudet. 
Forbehold eller rettelser som er notert i det trykte masseoppstillingsheftet uten å 
være nevnt i særskilt følgeskriv kan settes ut av betraktning. 
 
Tilbyderen er bundet til å vedstå sine tilbud i en måned fra innleveringsdato. 
Tilbyderen vil få skriftlig melding om bortsettelse av leveransen umiddelbart etter at 
avgjørelsen er falt. 
 
Denne tilbudsinnbydelsen med de antatte bestemmelser vil senere utgjøre en del av 
kontrakten mellom tiltakshaver og den tilbyder som blir overlatt arbeidet. 
 

1.4 Tidsplan  

 

Planlagt 
uke/dato Aktivitet 

Uke 15 2020 Invitasjonen sendt til tilbydere/konkurranse ble kunngjort                                                           

4.mai 2020 Tilbudsfrist  

7.mai 2020 Tilbudsevaluering og valg av tilbud 

11.mai 2020 
Varsel om kontraktstildeling  til alle tilbyderne med 10 dagers 
klagefrist 

22.mai 2020 Kontraktsinngåelse etter utløpet av klagefristen 

29.mai 2020 Oppstart av kontrakt 

 

mailto:vera.iversen@nordkapp.kommune.no
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2 Krav til leverandørene  

2.1 Kvalifikasjonskrav  

For å kunne bli kvalifisert til videre deltakelse i konkurransen må leverandøren levere 
egenerklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er 
oppgitt nedenfor.  
Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må før kontrakt 
inngås dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste 
dokumentasjonskrav. 
 
Krav til leverandøren: 
 
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og 
merverdiavgiftsinnbetaling. Det skal leveres HMS-egenerklæring. 
 
I tillegg stilles det krav til dokumentasjon på: 

a) Tilfredsstillende faglig kompetanse 
b) Soliditet/kredittverdighet, du kan for eksempel be om 

regnskaper/revisorerklæring 
c) Evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov 
d) Erfaring fra lignende oppdrag siste 3 år 

 
Når tilbudene evalueres vurderer vi først om leverandøren oppfyller 
kvalifikasjonskravene. Deretter evaluerer vi tilbudet i forhold tildelingskriterier. 
Dersom leverandører ikke oppfyller kvalifikasjonskrav skal vi ikke evaluere tilbudet fra 
dem. Kvalifikasjonskravene er absolutte krav som enten er oppfylt eller ikke. Det 
konkurreres ikke med referanse til kvalifikasjonskravene. 
 

2.2 Krav til dokumentasjon  

Tilbudet skal inneholde: 
Skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av 
kemner/kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
Følgende dokumentasjon må legges ved tilbudet:  
 

a) Sertifikater godkjenninger o.l. 
b) Årsregnskap og/eller kredittvurdering. Revisjonsberetning og regnskapsnoter. 
c) Beskrivelse av utstyr/hjelpemidler som har betydning for gjennomføring av 

kontrakten. 
d) Oversikt over firmaets totale bemanning inkl. CV for nøkkelpersonell som kan 

være aktuelle for oppdraget.  
e) Liste over relevante referanser fra referanseoppdrag. 

 

2.3 HMS-egenerklæring 

Leverandøren forplikter seg til å undertegne en HMS-egenerklæring senest ved 
kontraktsinngåelse. 
 



Konkurransegrunnlag anslått verdi under nasjonal terskelverdi kr 500 000 eks mva 

 

3 Tildelingskriterier 
 

3.1 Tildelingskriterier 

 
Tildeling av kontrakt skal skje på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 
fordelaktige ut ifra følgende kriterier: 
 

 PRIS, vektes med 70 % 

 LØSNINGSFORSLAG vektes med 10 % 

 TID FOR UTFØRELSE vektes med 20 % 
 

 

4 Regler for gjennomføring av konkurransen  

4.1 Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne 
anskaffelsens anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr 500 000 ekskl. 
mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. Konkurransen gjennomføres etter 
forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og de bestemmelsene som følger av 
dette konkurransegrunnlag. 
 
 
Anbudskonkurranse   
 
Konkurransen vil bli gjennomført som en anbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke 
tillatt. Leverandøren oppfordres til å gi sitt beste tilbud. Forbehold mot 
konkurransegrunnlagets/kontraktens innhold, kan før til avvising av tilbudet. 

 

4.2 Forenklet kunngjøring  

 
Konkurransen er offentliggjort på: nordkapp.kommune.no 

  

4.3 Krav til tilbudet og innleveringssted 

Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket konvolutt innen tilbudsfristen og 
til oppgitt adresse. Tilbudet skal merkes (2020/267) anskaffelse Nytt parkett i aula 
Honningsvåg skole. 
 
Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev (følgebrev) som skal være datert og 
signert av bemyndiget person hvor det skal tydelig fremgå: 
 

 Virksomhetens navn 

 Adresse 

 Organisasjonsnummer 

 Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer  

http://www.nordkapp.kommune.no/
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 Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor 
i tilbudet forbeholdet. 

 
 
Tilbudet skal leveres til: 
Navn:  Vera Iversen 
Adresse: Nordkapp kommune, Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg eller på mail: 
postmottak@nodkapp.kommune.no  

 

4.4 Tilbudsfrist  

Tilbudsfrist er satt til 4.mai 2020 kl. 12.00  
 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av 
tilbudsfristen. 
For sent innlevert tilbud vil bli avvist.  Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes 
tredjepart (posten, budfirma, etc.).  

 

4.5 Vedståelsesfrist 

Leverandørene er bundet av tilbudet til 4.juni 2020 kl. 12.00 
 

4.6 Tildeling av kontrakt og begrunnelse 

Alle leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om 
hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. Klagefrist på 
tildelingen er 10 dager. Oppdragsgiver vil benytte seg av kontrakten NS 8406. 
 

5 Vedlegg  
Vedlegg 1: Prisskjema 
Vedlegg 2: Opplysninger om leverandør 
Vedlegg 3: HMS – egenerklæringsskjema 
Vedlegg 4: Bildedokumentasjon til oppdrag 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1. Prisskjema 

SAMMENSTILLING 

 

 
1.00   Rigging og drift av byggeplass     kr 

 

2.00   Tømrerarbeider        kr 

 

3.00   Blikkenslagerarbeider       kr. 
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4.00   Rivingsarbeider        kr. 

 

5.00   Tømrerarbeider III       kr. 

 

 

 

 

SUM    kr. 

            

 __________________ 

 

20 % m.v.a.  kr. 

______________

____ 

 

Totalsum   kr.  

=============================

==== 

 

Kroner ............................. 

 

For dette beløp tilbyr jeg/vi å gjennomføre de tilbudte 

arbeider i løpet av  ......... kalenderdager. 

 

............... den 

............... 

 

............................

......... 

Tilbyder, sign                         

 
 
 
 

TIMEPRISER OG PÅSLAG 

_________________________ 

 

 

Anleggsledelse  pris pr. time eks. m.v.a.     ................. kr. 

 

Fagarbeider  pris pr. time eks. m.v.a.     ................. kr. 

 

Hjelpearbeider  pris pr. time eks. m.v.a.     ................. kr. 

 

 

 

Materialer netto faktura         + ................. % 

 

Innleide tjenester, netto faktura       + ................. % 
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Påslag           + ................. % 

 

 

 
 
 
 
Vedlegg 2. Opplysninger om leverandør 
 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

Ovennevnte leverandør forespør med dette om deltakelse i konkurransen.  

 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

   

  Navn med blokkbokstaver 
 
 

 
 
Vedlegg 3. HMS-egenerklæringsskjema (skrives av leverandør) 
 
 
Vedlegg 4. Bildedokumentasjon til oppdrag 
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Løsnede lameller 
 

 
Vannskade parkett ved yttervegg 
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Løsnet lamell 
 

 
Rammeverk til uttrekkbar tribune 
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Tribune 

 
Uttrekkbar tribune 


