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PA 002 Vurdering av tilbud
1. Om prosjekteringsanvisninger
Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451.
Alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for Sykehuset Telemark skal gjøre seg kjent
med gjeldende prosjekteringsanvisninger.
Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt
De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med
prosjektleder i samråd med de faglige ansvarlige ved sykehuset. Endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig
med godkjenning fra Eiendomssjef.
Slik godkjenning endrer ikke det ansvar den prosjekterende har for egne arbeider i følge NS 8401 / NS 8402
og Sykehuset Telemark supplerende kontraktbestemmelser.

2. Generelt
I denne prosjekteringsanvisningen er alle henvisninger til §§ vist til ”Forskrift om offentlig anskaffelser” hvis
ikke annet er angitt. Det er henvist til §§ i Del II Anskaffelser under EØS-terskelverdi. Hvis anskaffelsen er over
terskelverdi skal §§ i del III benyttes
• RI/ARK skal på grunnlag av de innkomne tilbud utarbeide tilbudsinnstilling til Sykehuset Telemark.
Innstillingen skal gi en prismessig og kvalitetsmessig vurdering av de innkomne tilbud.
• Er det i et eller flere tilbud uklarheter, men ikke av så stor betydning at tilbudet skal avvises, kan
opplysninger i noen tilfeller innhentes hos tilbyder. Henvendelse skal bare skje skriftlig etter
forhåndsgodkjenning av Sykehuset Telemark. Det er ikke tillatt å føre forhandlinger om vilkårene i
tilbudet eller om endring i utførelse av arbeidene. Dette punktet gjelder ikke for tilbud innhentet etter
prosedyren konkurranse med forhandlinger (jfr §4-2 d)
• Fremkommer det under vurderingen av anbudene at et eller flere tilbud ikke inneholder de
opplysninger/etterspurt dokumentasjon som er nødvendig for å bedømme anbudet, skal Sykehuset
Telemark straks varsles.
• All anbudsbehandling er underlagt taushetsplikt

3. Gjennomgang av tilbud
Evalueringen av tilbudene foretas i tre trinn:
1. Avvisingsspørsmålet er vurdert etter anskaffelsesforskriftens §§ 9-4, 9-5 og 9-6
2. Det innstilles hvilke tilbyder som skal tildeles oppdraget blant de tilbyderne som ikke er avvist.
Tildelingskriteriet er opplyste i konkurransegrunnalget.
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3.1. Konkurranseform
Prosedyre "konkurranse med forhandling" skal benyttes. dersom det er mulig.

3.2. Forhandlingsforbud
Ved bruk av andre prosedyrer enn konkurranse med forhandlinger er det et absolutt forhandlingsforbud. Det
er imidlertid adgang til følgende avklaringer av tilbudene :
1. Det kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter og
ufullstendigheter i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og ufullstendighetene er slike
at tilbudene skal avvises i henhold til § 9-6 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet),
2. Når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan
oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i
konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller
3. Dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de
løsninger leverandøren har fremsatt.
Henvendelse om avklaringer skal bare skje skriftlig etter forhåndsgodkjenning av prosjektleder.

3.3. Avvising av tilbud
Prosjektleder skal vurdere om ett eller flere tilbud skal avvises.( jfr. §§9-4 til 9-6)
Dersom det finnes et tilbud som skal eller kan avvises skal prosjektleder ta stilling til avvisingsspørsmålet og
innstille til Eiendomssjef. Denne tar avgjørelsen.
Hvis et eller flere tilbud avvises skal Eiendomssjef underrette vedkommende tilbyder etter reglene i §9-7.

3.4. Valg av tilbud
Ved valg av tilbud skal alltid det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges. Tildelingskriteriene som skal
benyttes skal være oppgitt i konkurransegrunnlaget.

3.4.1. SJEKKPUNKTER
• Kontroll
Kontroll av at alle poster er utfylt og medtatt. En post regnes som medtatt dersom forbeholdet ikke er
uttrykkelig medtatt i anbudsfølgeskrivet eller tydelig merket i anbudsspesifikasjonen. (NS 3400, pkt 7.3)
• Alternativer
Evt. alternative anbud evalueres dersom det ikke fremkommer av anbudsgrunnlaget at alternative anbud
ikke vil bli vurdert.
• Vedståelsesfrist og lærlingeordning
Vedståelsesfrist (dato) og lærlingeordning (ja, nei, uaktuelt etc.) skal det opplyses om øverst i høyre
hjørne.
• Produktvurderinger
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Sammenlignet vurdering av de enkelte anbyderes tilbudte produkter mhp kvalitet (materialer, fabrikat,
type, funksjon, drift og vedlikehold m.m.)

3.4.2. Innstilling fra rådgivere
Innstilling fra RI/ARK skal inneholde følgende:
• Innledning
◦ Generell orientering om entreprisen/kjøpet
• Anbudssummer
◦ Alle anbudene kontrolleres for å avdekke åpenbare multiplikasjons-, summasjons- og
overføringsfeil i spesifikasjon og sammendraget samt en generell gjennomgang med åpenbare
mangler. (vedlegg 1 og 2)
• Nærmere evaluering av minst de 3 antatt gunstige tilbyderne
◦ Her må det tas nøye hensyn til anbudsinnbydelsens oppsatte krav. Utvelgelse og tildeling settes
opp som egne kapitler i innstillingen.
◦ Vurdere de for entreprisen oppsatte utvelgelseskriterier, dvs forhold ved anbyder. (Kompetanse,
godkjenninger i rett tiltaksklasse, kapasitet, referanseprosjekter, økonomi etc.). Har en eller flere
anbydere ikke oppfylt utvelgelseskriteriene og således ikke er egnet skal disse avvises. Formell
avvisning foretas av Sykehuset Telemark.
◦ Vurdere de for entreprisen oppsatte tildelingskriterier, dvs prosjektspesifikke forhold/forhold ved
anbudet. (Pris, forbehold, byggetid, service, prosjektorganisering, drift og vedlikehold, tekniske
løsninger, funksjonalitet, produkter, årskostnader/nåverdiberegninger etc.). Vurderingene skal
skje innenfor forsvarlig skjønn Kommunikasjon med Sykehuset Telemark for rangering av
anbudene kan være aktuelt i denne fasen.
◦ Unormale prismessige avvik på enkeltposter skal registreres, men ikke korrigeres. Forbehold skal
prissettes. Ved prissetting av forbehold skal den mest sannsynlige pris ut i fra forsvarlig skjønn
brukes, dvs. det skal være mulig å kjøpe ytelsen senere uten budsjettsprekk. (”worst case”
prinsippet).
◦ Spørsmål til tilbyderne
• Innstilling
◦ Innstillingen skal konkludere med en begrunnet tilråding om valg av en tilbyder. Dette på
bakgrunn av entreprisens utvelgelses- og tildelingskriterier. Tilbyders navn og tilbudssum, evt.
korrigert for regnefeil skal det innstilles på. Såkalt ”nullstilte sammenlignbare anbudssum”
benyttes kun for intern sammenlikning av anbudene.
◦ Ved tilbudskonkurranse med forhandlinger kan det være aktuelt med anbefaling av flere til
forhandling.
◦ Det er av stor betydning at anbudsbehandlingen skjer hurtig. Hvis annet ikke er avtalt, skal
Sykehuset Telemark ha innstillingen, hvis ikke annet er avtalt, innen 2 uker etter anbudsfristens
utløp.
• Følgende skal være vedlagt anbuds-/tilbudsinnstillingen:
◦ Vedlegg 1: Sammenliknbare anbudssummer, sammenstilt i tabell
◦ Vedlegg 2: Sammenstillingstabell over de enkelte anbyderes besvarelse på entreprisens
utvelgelse- og tildelingskriterier. (NB! Alle anbud)
◦ Vedlegg 3: Teknisk sammenstillingstabell (anleggsspesifikke data), gjelder primært RIE og RIV

3.5. TILBAKELEVERING
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Samtlige originaltilbud skal returneres til Sykehuset Telemark ved oversendelse av innstillingen.

3.6. ANSKAFFELSEPROTOKOLL
Prosjektleder er ansvarlig for at det føres protokoll for anskaffelsen. Protokollen skal som minimum inneholde
opplysninger i.h.t.§10-5. Mal for anskaffelseprotokoll finnes som vedlegg

Vedlegg
Ƨ mal Protokoll anskaffelse.docx (https://kvalsys.sykehuspartner.no:48000/qs/rest/binaryfiles/17669)
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