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1. ANSKAFFELSENS FORMÅL 
Eigersund kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), gjennomfører en tilbudsforespørsel 
for inngåelse av kontrakt vedrørende utkjøring av mat. Utkjøringen gjelder levering av 
mat fra kjøkkenet på Lagård til aktuelle enheter på lørdager, søndager og bevegelige 
helligdager.  
 
Formålet med anskaffelsen er å sikre Oppdragsgivers behov for transport av mat på en 
sikker og kostnadseffektiv måte.  
 
 

2. OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 
Estimert årlig verdi på avtalen er ca. kr 90.000-110.000,-, basert på erfaringstall. 
Samlet verdi på avtalen, inkludert opsjon, vil være i størrelsesorden på ca. kr 360.000- 
440.000. Beløpet er veiledende og medfører ingen rettigheter for leverandør eller 
forpliktelse for kommunen. 

 
 

3. GENERELT OM KONKURRANSEN 
  

3.1  Krav til tilbudet 
Tilbyder skal utarbeide et skriftlig tilbud med dokumentasjon iht de krav som er 
spesifisert i dette konkurransegrunnlaget.  Mangelfulle tilbud kan bli forkastet.  

 
Tilbudet skal følge denne rekkefølgen:  
1. Tilbudsbrevet i vedlegg 1 med leverandøropplysninger og eventuelle forhold av 

ikke vesentlig karakter, samt signaturen til bemyndiget person. 
2. Prisskjema i vedlegg 2 fylles ut 
3. Beskrivelse av organisasjonen legges ved tilbudet 

 
Det gis ikke anledning til å inngi alternative tilbud.  
 
Tilbudet skal være på norsk.  

 
Alle kostnader forbundet med tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av den enkelte 
tilbyder.  

 
Det gjøres oppmerksom på at manglende dokumentasjon vil kunne føre til avvisning 
av leverandør og/eller tilbud. Avvisningsreglene knyttet til offentlige anskaffelser 
finnes i Forskrift til lov om offentlige anskaffelser § 11-10 til § 11-11, og tilbydere 
oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. 

 
 

3.2  Avtalens varighet 
Avtalen skal gjelde for to år fra planlagt avtaleinngåelse, med mulighet for forlengelse 
i 1 + 1 år. 

  
3.3  Prosedyre 
 
Anskaffelsens verdi er under den nasjonale terskelverdien. Derfor gjennomføres 
konkurransen som en tilbudsforespørsel til aktuelle leverandører, iht Lov om 



offentlige anskaffelser av 16. juli nr. 69 med tilhørende Forskrift om offentlige 
anskaffelser av 7.april 2006 del I. Det legges i tillegg ut annonse i Dalane Tidende, 
hvor den da vil være synlig for alle. Lag og foreninger oppfordres til å gi tilbud.  
 
3.4  Kontaktperson 
 
Oppdragsgivers kontaktperson i anskaffelsesprosessen er: 

 
 Navn:   Ellen Nilsen Skogen 
 Telefon:  51 46 80 46   
 E-mail:  ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no 
 

All kommunikasjon ifm. konkurransen skal rettes per e-mail til kontaktpersonen. 
 

3.5  Innlevering av tilbud 
 
Tilbudet skal leveres i ett eksemplar i lukket, nøytral konvolutt og merkes « Tilbud - 
Transport av mat helger og helligdager ». Innlevering kan skje per post eller ved 
direkte oppmøte. Post må være Oppdragsgiver i hende innen fristen.  

 
Innleveringsfrist: 18.12.2015 kl. 12.00 

 
Innleveringsadresse: Eigersund kommune  

Økonomiavdelingen v/ Ellen Nilsen Skogen 
  Postboks 580 

4379 Egersund  
 

Innleveringssted: Bøckmansgt. 2 (Rådhuset), 3. etj. Att. Ellen Nilsen Skogen 
 
 For sent innleverte tilbud vil bli avvist. Tilbud på e-mail/fax aksepteres ikke. 

 
Det vil ikke finne sted offentlig åpning av tilbudene. 

 
  3.6  Vedståelsesfrist 
 

Tilbyder skal vedstå seg sitt tilbud i tre måneder fra innleveringsdato. 
 
3.7 Rettelser/spørsmål 
 
Innen tilbudsfristens utløp har kommunen rett til å foreta rettelser, suppleringer og 
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Disse skal umiddelbart 
sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget.  
 
Tilbydere oppfordres til umiddelbart å informere Oppdragsgiver dersom det oppdages 
feil eller mangler i konkurransegrunnlaget. 

 
Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til 
kontaktperson senest 16.12.2015 kl. 12.00. Spørsmål etter dette tidspunkt er ikke 
garantert svar. Dersom rettelser, endringer og suppleringer kommer så sent at det 
vanskeliggjør leverandørens mulighet til å ta hensyn til det i tilbudet skal det fastsettes 



en forholdsmessig forlengelses av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om 
forlengelsen. 
 
Opplysninger som kommunen gir på skriftlig forespørsel fra leverandører vil meddeles 
alle aktuelle aktører via e-post. 
 
 
3.8  Offentlighet 
Oppdragsgiver følger Offentlighetsloven mht til innsyn i tilbud og protokoll (§ 23 
tredje ledd) og meroffentlighet (§ 11). Opplysninger som er underlagt taushetsplikt i 
medhold av lov eller forskrift er imidlertid unntatt offentlighet, som Fvl § 13 og FOA 
§ 3-6. 
 
Tilbyder bes angi hvilke opplysninger i sitt tilbud som de mener skal unntas 
offentlighet. Oppdragsgiver vil imidlertid gjøre en selvstendig vurdering mht 
offentlighet. 

 
3.9  Forbehold 
Dersom leverandøren tar forbehold eller har avvik mot deler av 
konkurransegrunnlaget, skal forbeholdene og avvikene beskrives entydig og presist i 
tilbudet, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes. Forbehold 
kan beskrives i vedlegg 1, eventuelt som et eget vedlegg til tilbudet. Forbehold eller 
avvik må referere til et mer konkret punkt i konkurransegrunnlaget.  
Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet på en slik måte som i forrige avsnitt vil 
det ikke tas hensyn til, med mindre det er åpenbart at leverandør har ment å ta et 
forbehold eller gjøre avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved 
gjennomgangen av tilbudet. Det forutsettes at oppdragsgiver kan vurdere forbeholdene 
uten kontakt med leverandør.  
 
Oppdragsgiver oppfordrer leverandør til å inngi tilbud uten forbehold eller avvik. 
Vesentlige forbehold eller avvik kan føre til avvisning av tilbudet. Henvisning til 
standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende krav og kontraktbestemmelser. Slike forbehold vil føre til 
avvisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 KRAVSSPESIFIKASJON 
 

Generelt om avtalen 
 
Oppdragets omfang omfatter at leverandør henter og leverer matskap og matkasser til 
aktuelle enheter. Dette er en svært omfattende avtale, da levering vil foregå to dager 
hver helg, inkludert alle bevegelige helligdager gjennom et helt år.  Det er derfor 
nødvendig at det legges ved en beskrivelse av organisasjonen, hvor det blant annet 
fremkommer tydelig at leverandør har den nødvendige kapasitet til å kunne påta seg 
denne oppgaven og det ansvaret som følger med.  
 
På aktuelle dager(lørdager, søndager og helligdager) skal leverandør hente og levere 
matskap og matkasser til: 
- Kjerjaneset   2 matskap og matkasser 
- Lundeåne   1 matskap og matkasse 

 
På Slettebø skal det på de aktuelle dagene(lørdager, søndager og helligdager) leveres 
en matkasse til følgende boliger: 
 
1. Kvernstua  
2. Ryggjagården 
3. Fløygården 
4. Bærumsgården 
5. Solskar  
 
Se eget dokument for kart over boligene.   

 
Utenom dette kan det forekomme levering av matkasse til Rygleveien noen søndager 
og bevegelige helligdager i løpet av året.  
 
Leverandør skal sette opp en vaktliste pr. måned som til enhver tid viser hvem som 
skal kjøre. Det må også fremkomme telefonnummer til aktuelle personer på vaktlisten. 
Leverandør er selv ansvarlig for å skaffe erstatter dersom sykdom eller andre forhold 
skulle inntreffe.  Det skal oppgis en kontaktperson som har hovedansvaret for avtalen.  
 
 
Arbeidsbeskrivelse 
Leverandør skal hente matbil i garasjen på Slettebø. Leverandør vil få utlevert egen 
nøkkel til både bil og garasje.  
 
- Levering av 2 matskap + matkasse til Kjerjaneset 
- Levering av 1 matskap + matkasse til Lundeåne 
- Levere og sette inn varm mat i varmeskap hos: Solskar, Kvernstua, Bærumsgården 

og Ryggjagården. Matkassene med tomme matskåler fra dagen før tas med i retur. 
- Levere matkasse til Fløygården. Her hentes også returkasse fra dagen før.  
- Ca kl. 13.00 skal tomme skap og kasser returneres til Sykehuskjøkkenet for vask.  
- Matbilen parkeres i garasjen. Dersom det er matsøl i bilen, skal dette tørkes vekk. 

Sidedørene settes åpne for lufting.  
 

 



Tidspunkt 
Utkjøring av matskap/matkasser skal skje til følgende ca. tidspunkter: 
 
- Matkasser til Bakkebø, ca kl. 11.00 
- Matskap til Kjerjaneset og Lundeåne, ca kl. 11.30. Retur ca. kl. 12.50.  
 
Eventuelle endringer av disse tidspunktene kan avtales med leder ved kjøkkenet.  
 
Basert på tidligere erfaringer, er tidsbruk pr gang på ca 2,5 timer.  
 

 
5  TILDELINGSKRITERIER 
 
Som nevnt under kravspesifikasjon, er det nødvendig at leverandøren er en 
organisasjon som både har nødvendig kapasitet og kvalifikasjoner til å påta seg denne 
oppgaven.  Etter en vurdering av de leverandørene som ikke er avvist, vil tildeling av 
kontrakt skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige.  
 
Kriteriene for valg av tilbud er opplistet under: 
• Pris 

 
Pris 
Pris skal oppgis i vedlegg 2, prisskjema. Det skal i vedlegg 2 oppgis en fastpris pr. 
dag. Pris skal oppgis eks. MVA, men ellers være inklusiv alle andre kostnader med 
oppdraget.  
 
 
6 STANDARD KONTRAKTSVILKÅR 
 

 6.1  Endringer, tillegg m.v. 
 

Endringer, tillegg m.v. til denne avtale skal være skriftlig. Vesentlige endringer godtas 
ikke. 
 
6.2 Forholdet til tredjemann 

 
Det er ikke adgang til å overføre rettigheter eller plikter etter denne avtale til 
tredjemann uten skriftlig samtykke fra den annen part. I denne anledning anses 
kommunen, kommunalt eide selskaper og selskaper/stiftelser som får sine vesentligste 
økonomiske bidrag fra kommunen som en enhet. 

 
Leverandøren plikter å sørge for at kommunen får de samme rettigheter overfor 
underleverandører eller andre som deltar i oppfyllelsen av leveranse iht. denne avtale, 
og at disse blir pålagt de forpliktelser som fremgår av denne avtale, inkludert de 
dokumenter som er nevnt i denne avtale. 
 



6.3 Dokumentrang 
 

Dersom avtaledokumentet inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal 
dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 

• Skriftlige endringer til kontrakten 
• Kontrakten 
• Konkurransegrunnlaget  
• Tilbudet fra leverandøren 

 
6.4  Taushetsplikt 

 
Leverandøren og dennes personale skal følge de samme regler som gjelder for 
kommunens personale i forbindelse med sikring av konfidensiell informasjon. Det 
forventes ellers høy etisk standard på det personell som benyttes til å gjennomføre 
oppdrag for kommunen. 

 
 
6.5  Fakturerings- og betalingsbetingelser 

 
Betalingsbetingelser er 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Det skal ikke 
beregnes noen form for gebyrer eller tillegg. Eventuell morarente beregnes iht. 
forsinkelsesrenteloven. Faktura skal henvise til gjeldende avtale.  

 
Faktura skal være oversiktlig og godt lesbart slik at det er lett å kontrollere at 
kommunen har fått avtalte priser. Faktura skal sendes elektronisk via vår 
meldingssentral. 
 
Betaling skal anses å være foretatt når kommunen har innlevert betalingsoppfordring/-
anmodning til bank/post. 
 
 
6.6  Prisjusteringer  
Fastprisen og timeprisene er bindende, med mindre helt spesielle forhold ved 
oppdraget/arbeidet tilsier nærmere forhandlinger. 

 
Prisene skal være faste i ett år regnet fra avtaleinngåelsen. Deretter kan prisene 
justeres årlig iht siste tilgjengelige KPI fra SSB for siste 12 måneder. Prisøkning skal 
varsles skriftlig minst en måned i forveien, og begrunnes med økning i KPI. 
vernetiltakene knyttet til det innleide utstyret blir respektert og fulgt.  

 
 
6.7  Oppsigelse 
Oppdragsgiver har rett til å si opp avtalen med minimum seks måneders skriftlig 
varsel. Ved vesentlig mislighold fra en av avtalepartene kan avtalen skriftlig sies opp 
med én måneds varsel for begge parter. 
 
Dersom det i avtaleperioden oppstår forhold som gjør avtalen urimelig for en av 
partene, kan det kreves forhandlinger om revidering eller oppsigelse av avtalen for 
gjenværende avtaleperiode. 

 



 
6.8  Tvister 

 
Dersom det oppstår tvister mellom partene om tolkninger eller rettsvirkninger av 
kontrakten, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke 
frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Verneting er 
Dalane tingrett. 
 
6.9  Bruk av utenlandsk arbeidskraft 

 
Leverandøren er ansvarlig for å sette seg inn i og overholde de lover og regler som 
gjelder for bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1 
Leverandøropplysninger 

Navn:  

Adresse:  

Kontaktperson ifm. 
anbud: 

 

Telefonnr.:  

Epost-adresse:  

Organisasjonsnr.:  
 

Tilbudsbrev – Transport av mat fra kjøkken på lørdager/søndager/helligdager   
 
Dato: ____________ 
 
Vi viser til mottatt konkurransegrunnlag. Vi ønsker herved å inngi et komplett tilbud i 
henhold til de forutsetninger som er gitt i konkurransegrunnlaget. 
 

 

 Tilbudet leveres uten forbehold.   

 Vi tar følgende forbehold: 

 

Referanse 
konkurranse- 

grunnlaget 

 

Beskrivelse av forbehold Årsak til forbehold Konsekvenser for ytelser, 
pris, risiko, fremdrift m.v. 

    

    

    

    

 

Med vennlig hilsen 

 

(signatur) 

Navn og tittel: ___________________________________________________ 

     

            



Vedlegg 2  

Prisskjema 

 

Pris – Transport av mat helger/helligdager 

 

 

Pris eks. MVA 

 

Fastpris på oppdraget pr. dag. Pris skal 
oppgis eks. MVA, men ellers være inklusiv 
alle andre kostnader med oppdraget.  

 

Det skal ikke faktureres for noe annet, utover 
den prisen som oppgis her.  

 

 

 

 

 

   Kr ________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


