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1. Generelt 

1.1 Oppdragsgiver 
  Kongsberg kommune vil heretter i dette dokumentet bli kalt oppdragsgiver. 
 

 
 

1.3. Anskaffelsen formål og omfang 
Kongsberg kommune ønsker å gi et tilbud av Inn på tunet-tjenester til forskjellige 
brukergrupper. Tilbudet må ligge geografisk slik til at det er mulig å hente og bringe 
brukere innen overkommelig reisetid, og ikke over 60 minutter av hensyn til brukernes 
helse og nytte av tilbudet. 

 
Tilbudets innhold skal være som beskrevet i rammeavtalen, jf. vedlegg nr. 1. 

 
Avtalen vil gjelde for 4 år. Oppdragsgiver har deretter rett til (opsjon) å forlenge avtalen i 
2 år (1 + 1). 

 

Det antas at rammeavtalen har en gjennomsnittlig årlig verdi på ca 1 200 000 kroner. 
Beløpene er veiledende og oppgitt ekskl. mva. Dette beløpet skal ikke medføre noen 
forpliktelser for kommunen, eller rettigheter for leverandør. 

 

Oppdragsgiver vil inngå avtale med flere leverandører. 

1.4 Kontraktsbestemmelser 
Avtaleforholdet vil bli regulert av følgende kontraktsbestemmelser; 

a) Rammeavtale, jf. vedlegg 1 
b) Bestillingsavtale for Inn på tunet-tjenester, vedlegg nr 2 
c) Veiledende prisliste, jf. vedlegg 3 

 
 

1.5 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen følger prosedyren tjenestekonsesjon. 

1.6 Befaring/tilbudskonferanse 
Det vil ikke bli avholdt befaring/tilbudskonferanse. 

1.7 Tilleggsopplysninger 
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, 
kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver: 

 

Kongsberg kommune v/ Erik Almhjell 
Pb 115 
3602 Kongsberg 
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e-post: Erik.Almhjell@kongsberg.kommune.no 
32866454 

 

Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Spørsmål om konkurranse ”Inn på 
tunet”  - 2018 -2012. 

 

 

1.8 Tilbudets utforming og levering 
- Tilbudet skal være skriftlig på norsk 
- Tilbudet skal være merket ”Tilbud Inn på tunet - 2018-2022” 
- Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev samt utfylt tabell i kap. 2.2 i dette 

dokumentetsom skal være datert, undertegnet og inneha foretakets navn. 
- Tilbudet skal leveres direkte til leveringsadressen eller leveres per post 

eller epost  til oppdragsgiver, jf. kapittel 1.12. 

 

1.9 Vedståelsesfrist 
Leverandøren er bundet av tilbudet i 60 dager fra tilbudsfristens utløp. 

1.10 Frist for mottak av tilbud 
Siste frist for innlevering av tilbud er torsdag 11.04.2018 kl. 12.00. 

 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet, jf pkt 1.12, før utløpet 
av tidsfristen. 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 

1.11 Innleveringssted/adresse/epost 
Tilbudet skal sendes/leveres til: 
Leveringsadresse:  
Kongsberg kommune 
Kirkegata 1 
3616 Kongsberg 

 

Postadresse: 
Kongsberg kommune 
Postboks 115 
3602 Kongsberg 
 
Epost: 
postmottak@kongsberg.kommune.no 

1.12 Tilbudsåpning 
Tilbudsåpningen finner sted så snart som mulig etter tilbudsfristens utløp. Det vil ikke bli 
offentlig tilbudsåpning. Leverandører har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 
 
 
 

mailto:Erik.Almhjell@kongsberg.kommune.no
mailto:Erik.Almhjell@kongsberg.kommune.no
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2. Tilbudets innhold 

2.1 Komplett tilbud skal bestå av: 
Tilbudsdokumentet skal gi svar på våre krav i konkurransegrunnlag og vedlegg og skal 
bestå av: 

- Tilbudsbrev, undertegnet av tilbyder. Eventuelle forbehold skal tydelig framkomme 
av tilbudsbrevet. 

- Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav jfr. Kap. 3, Kvalifikasjonskrav 
- Hvilke typer tjenester tilbudet gjelder, se kapittel 2.2 
- Andre opplysninger 

 

2.2 Forbehold 
Det er mulighet til å ta forbehold mot levering av de enkelte typer tjenester, jf. vedlagt 
prisliste. Kryss av hvilke typer tjenester du tilbyr (kryss ja) / ikke vil tilby (kryss nei): 

 

Kjøper Type tjeneste Ja Nei 

Oppvekst Alternativ 

læringsarena 

  

 Klassebesøk   

 Barnehage   

Helse og omsorg Avlastning helg   

 Avlastning dagtilbud   

 Avlastning timesbasis   

Kultur og velferd Fritidskontakt   

 Beredskap 

asylsøkermottaket 
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Det er anledning til å ta andre forbehold dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som 
inneholder forbehold utover dette vil bli avvist. 

 

Forbehold skal klart framgå av tilbudsbrevet for å være gyldige. Forbehold skal være 
presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med 
leverandøren. 

 

Bemerkninger til faglig beskrivelse kan anføres på det aktuelle stedet i dokumentene, 
men skal i så fall også listes opp i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og til 
nummeret på den aktuelle posten i tilbudet. 

 

Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne vil kunne føre til at tilbudet anses som 
ufullstendig og blir avvist. 

 

Leverandør har ikke mulighet til å gi tilbud på alternative løsninger. 

 

3. Kvalifikasjonskrav 
 

Leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav som er beskrevet i dette avsnittet, vil 
bli avvist. 

 

3.1. Obligatoriske og ufravikelige krav 
Krav 1. - Leverandøren må være à jour med innbetaling av skatter og avgifter 

Dokumenteres med attest for betalt skatt og mva. 
 
 

Krav 2 - HMS-erklæring. 
 

HMS- egenerklæring vedlegg 4 

3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Krav 2. Det kreves at leverandøren har erfaring fra tilsvarende oppdrag. 

 

 

Krav 3. Foretaket må oppfylle de krav som rammeavtalen beskriver. 
Krav 4. Foretaket må være godkjent som Inn på tunet-tilbyder av Matmerk, dersom 
tilbyder ikke er godkjent skal de forplikte seg til å søke godkjenning innen 3 
måneder fra kontraktsinngåelse. 

 

3.3 Generelt om dokumentasjon 
Leverandøren må være forberedt på at oppdragsgiver kan be om tilleggsdokumentasjon 

Dokumentasjonskrav: 
- Beskrivelse av tidligere erfaring og leveranser dersom foretaket ikke har levert 

Inn på tunet-tjenester til Kongsberg kommune tidligere 
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dersom dette anses som nødvendig. 

3.4 Pris på tjenestene 
For pris på tjenesten se vedlagte prisliste som leverandør forplikter seg på. 


