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Spørsmålet er markert for spesiell oppfølging

1. Bilag 1 - Konkurransegrunnlag
1.1 Bilag 1- Generelt om anskaffelsen
1.1.1 Oppdragsgiver
Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til
åpen anbudskonkurranse på Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell
Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) ble etablert våren 1997, og har eksistert under dagens
navn siden 1.1.2015. NRI er en forpliktende interkommunal innkjøpsordning bestående av
kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI finansieres ved
sekretariatsbidrag, se vedlegg 1 - Generelle kontraktsbestemmelser punkt 6.
For mer informasjon om NRI se www.nri.no. For mer informasjon om kommunene, se
kommunenes hjemmesider.

1.1.2 Deltakere
I denne anskaffelsen deltar følgende kommuner Aurskog Høland, Enebakk, Fet, Rælingen, Nittedal,
Sørum, Skedsmo.
Kommunesammenslåing
Stortinget har vedtatt sammenslåing av følgende kommuner med virkning fra 1.1.2020:
· Aurskog-Høland og Rømskog
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· Sørum, Fet og Skedsmo
Se for øvrig punkt 1.10 i den generelle avtaleteksten, hvor endringsklausul angis.

1.1.3 Estimert omfang/volum
Estimert samlet kjøp kroner anslås å utgjøre mellom 1 800 000 og 2 500 000 millioner kroner pr år.
Volumforpliktelser er kun retningsgivende og forplikter ikke oppdragsgiver.
Oppdragsgiver informerer om at dette er et nytt rammeavtaleområde og at man derfor ikke har eksakt
tidligere erfaringstall på forbruk.

1.1.4 Beskrivelse av anskaffelsens formål
Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell
Det skal kjøpes medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell til kommunenes tjenestesteder,
herunder legevakt, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjeneste osv.
Skedsmo kommune har i dag en rammeavtale på medisinsk forbruksmateriell som utløper 01.06.2019.
Frem til tidspunkt for når denne avtale utløper, vil Skedsmo kommune måtte gjøre innkjøp av
forbruksmateriell via nåværende leverandør.

1.1.5 Avtaleperiode
Rammeavtalen gjelder fra 12.12.2018 - 31.12.2019. Oppdragsgiver v/NRI, eller den enkelte kommune for
seg, kan forlenge avtalen på likelydende og uendrede vilkår med 1+1+1 (ett+ ett+ ett) år.
Forlengelser skjer automatisk. Dersom oppdragsgiver v/NRI eller den enkelte kommune ikke ønsker
forlengelse skal dette varsles skriftlig fra NRI, senest 2. mnd. før utløp av rammeavtaleperioden.

1.1.6 Antall leverandører
Oppdragsgiver vil inngå rammeavtale med en (1) leverandør.

1.1.7 Kunngjøring
Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen og i TED-basen – Se www.doffin.no

1.1.8 Kontraktstype
Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsbestemmelser (Se vedlegg 1), samt avtale om
elektronisk samhandling (samhandlingsavtalen).

1.1.9 Fremdriftsplan
Det er lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen med forbehold om eventuelle endringer:
Kunngjøring: 08.10.2018
Frist spørsmål til konkurransen: 01.11.2018
Tilbudsåpning: 12.11.2018
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Evaluering : Uke 46,47,48
Meddelelse om valg av leverandør: Uke mellom 48-49
Kontraktsinngåelse: 12.12.2018
Vedståelsesfrist: 01.05.2019
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1.2 Regler for gjennomføring av konkurransen
1.2.1 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17.06. 2016 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12.08.2016 nummer 974, del I og III, samt de bestemmelser som framgår av
dette konkurransegrunnlaget. Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.
Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. I denne
konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter
tilbudsfristens utløp. Leverandøren oppfordres derfor 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.
Leverandør skal gi en presentasjon av utvalgte produkter med tilhørende forbruksmateriellet i NRI sine
lokaler. NRI sin faggruppe vil foreta utprøving av produktene og deres vurdering av disse vil legges til
grunn ved evalueringen av tildelingskriteriet kvalitetskriteriet. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli
gitt senere i konkurransen.

1.2.2 Språk
Tilbudet, med underliggende dokumentasjon, skal være utformet på norsk.

1.2.3 Alternative tilbud og minstekrav
Alternativt tilbud aksepteres ikke.

1.2.4 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse
Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse.

1.2.5 Tilleggsopplysninger
Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om
tilleggsopplysninger. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget eller vedleggene, bes det om at
dette formidles skriftlig til oppdragsgiver kontaktperson.
Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger skal sendes via oppdragsgivers
konkurransegjennomføringsverktøy.
Tekniske spørsmål
Spørsmål vedrørende den tekniske løsningen i Tendsign, rettes til Tendsign support.

1.2.6 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget
Opplysninger om eventuelle rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk på
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy.

1.2.7 Tilbud på deler av konkurransen
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Det er ikke anledning til å inngi tilbud på deler av konkurransen. Oppdragsgiver ønsker en leverandører
av medisinsk utstyr og tilbehør til dette for å sikre avtalelojalitet, at det blir enkelt å følge opp og
forutsigbart for innkjøperne.

1.2.8 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at forhold ved tilbudet skal/kan føre til avvisning, jf. forskrift om
offentlige anskaffelser.

1.2.9 Tilbakekalling og endring av tilbudet
Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling og endring av
tilbud gjøres i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy.
Endring av tilbud er å betrakte som et nytt tilbud og må tilfredsstille samtlige formalkrav.

1.2.10 Avlysing av konkurransen og totalforkasting
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig
grunn.

1.3 Krav til tilbudet
Tilbud skal leveres i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy innen tilbudsfristen.
Alle spørsmål i konkurransen må besvares og alle etterspurte vedlegg legges ved.
NB: Det er viktig å laste opp dokumentene i god tid før fristen.

1.3.1 Sladdet versjon av tilbudet
Tilbyder skal utarbeide en sladdet versjon av tilbudet (alle dokumenter inklusive alle utfylte bilag). Den
sladdede versjonen vil bli benyttet ved eventuelle innsynsbegjæringer i konkurransen.
Se for øvrig vedlegg 4, veiledning til sladding.
Svar på krav

Krav til Rammeavtale p…

Vedlagt fil

1.3.2 Forbehold og avvik
Dersom tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet.
Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.
Det samme gjelder for avvik.
Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt
med tilbyder. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget.
Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.Tilbyders henvisning til standardiserte
leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende
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konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.
Foreligger det forbehold og/eller avvik? - Hvis ja, redegjør for
forbeholdet og/eller avviket her.
Ja/Nei
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1.4 Kvalifikasjonskrav og ESPD-skjema
Som en del av dette konkurransegrunnlag følger ESPD-skjema som tilbyder må fylle ut. Dette
inneholder en rekke krav som må besvares. I tillegg er det i skjemaet, og nedenfor, angitt
kvalifikasjonskrav til denne konkurransen.
Videre angis det hvordan tilbyder skal dokumentere kvalifikasjonskravet.
ESPD-skjema er en egenerklæring fra leverandøren på at det ikke foreligger noen avvisningsgrunner og
at kvalifikasjonskravene som er stilt i konkurransen er oppfylt.

1.4.1 Erklæring og dokumentasjon fra underleverandører
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle de krav til
økonomisk og finansiell kapasitet eller teknisk og faglige kvalifikasjoner, som er angitt nedenfor.
Teknisk og faglige kvalifikasjoner
Dersom leverandøren ønsker å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kravene til teknisk og
faglige kvalifikasjoner må:
1. a) Underleverandørens kvalifikasjoner dokumenteres i tråd med dokumentasjonskravene angitt i
tabellen nedenfor, herunder utfylt ESPD-skjema for underleverandør.
2. b) Tilbudet vedlegges en underskrevet erklæring (se vedlegg 5) fra hver av de aktuelle
underleverandører.
Økonomiske og finansielle stilling
Dersom leverandøren ønsker å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kravene til økonomisk og
finansiell stilling må:
1. a) Underleverandørens kvalifikasjoner dokumenteres i tråd med dokumentasjonskravene angitt i
tabellen nedenfor, herunder utfylt ESPD-skjema for underleverandør.
2. b) Tilbudet vedlegges en underskrevet erklæring (se vedlegg 6) fra hver av de aktuelle
underleverandører.

Dokumentasjon på at underleverandør oppfyller
kvalifikasjonskravene

ESPD for eventuell und…

Vedlagt fil

1.4.2 Skatt- og mva-attester
Krav: Tilbyder skal ha oppfylt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge skatteattest som ikke er eldre enn
6 måneder sett i forhold til konkurransens tilbusfrist.
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Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil

1.4.3 Utenlandske leverandører
Utenlandske leverandører må fremlegge tilsvarende attester fra sine land som dokumenter at bedriften
har ordnede skatte- og avgiftsforhold.
Dersom myndighetene i det aktuelle landet ikke utsteder slike attester, må leverandør fremlegge en
erklæring som bekrefter at alle skatter/avgifter er betalt. Erklæringen må være signert av
økonomiansvarlig.
Dokumentasjon for at utenlandsk leverandør har ordnede skatte- og
avgiftsforhold

Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil

1.4.4 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Krav: Leverandør skal være lovlig etablert og være registrert i et foretaksregister eller et handelsregister
i medlemsstaten som leverandøren er etablert i.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge dokumentasjon som viser at
leverandøren er registrert i faglige register, handelsregister eller annet foretaksregister som foreskrevet i
lovgivningen i den stat hvor leverandøren er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund.
Registrering i faglig register

Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil

1.4.5 Økonomisk og finansiell kapasitet
Krav: Tilbyder skal ha den finansielle og økonomiske kapasitet som oppdraget krever.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge utdrag fra foretakets årsregnskap for
2017 og revisors revisjonsberetning. Dersom dette ikke er ferdigstilt skal det vedlegges foretakets
årsregnskap for 2016 og revisors revisjonsberetning.
Foretak som ikke kan oppfylle kravet til utdrag av årsregnskap, kan alternativt fremlegge forretningsplan
med overordnet plan for finansiering.
Ved vurderingen av leverandørens finansielle og økonomiske stilling innhenter oppdragsgiver selv
kredittvurdering fra Dun & Bradstreet Norge AS.
Utdrag for foretakets årsregnskap

Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil
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1.5 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
1. Kompetanse og gjennomføringsevne
Krav: Tilbyderen skal disponere over ressurser som har kompetanse og gjennomføringsevne innen de
fagområder som oppdraget krever.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge en overordnet beskrivelse av
organisasjonen, samt hvordan organisasjonen vil bli brukt til gjennomføring av avtalen.
2. Erfaring fra tilsvarende oppdrag
Krav: Tilbyderen skal ha erfaring fra minimum 3 tilsvarende oppdrag.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge en liste over de viktigste relevante
leveransene de siste tre år, herunder opplysninger om tidspunkt, verdi og oppdragsgiver.
3. Kvalitetssikringssystem
Krav: Tilbyderen skal ha et kvalitetssikringssystem.
Dokumentasjon: Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge en utførlig beskrivelse av sitt
kvalitetssikringssystem, herunder fremlegge eventuelle sertifiseringer, f.eks. ISO eller tilsvarende.
a. Overordnet beskrivelse av organisasjonen

Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil

b. Viktigste relevante leveranser de tre siste år

Kvalifikasjonskrav

Vedlagt fil

c. Utførlig beskrivelse av kvalitetssikringssystem
Vedlagt fil
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1.6 Tildelingskriterier
Konkurransen skal avgjøres på bakgrunn av hvilket tilbud som har beste forhold mellom pris og kvalitet,
basert på følgende kriterier:
Tildelingskriterier

Vekt

Dokumentasjonskrav

Vurderingsmomenter

Pris

60

Ferdig utfylt prisskjema, se Inngitt totalpris
bilag 3 samt vedlegg 1

Produktenes
brukervennlighet og
funksjonalitet

40

Leverandør skal presentere
sine produkter i NRI sine
lokaler, etter tilbudsfrist.

Avhengig av produktet som vurderes vil
ulike momenter vektlegges, men vi
legger bl.a. dette i
funksjonalitet/brukervennlighet.
I hvilken grad:
•Utstyret er brukervennlige,(det betyr
at de skal være lett å forstå/logisk
oppbygget, gi minst mulig ubehag for
brukere/pasienter),

•Utstyret er funksjonelt (lett å betjene,
inneha smarte funksjoner),

•Utstyret er egnet for tjenester i
helsesektoren i kommunene (f.eks.
sykehjem, legevakt, hjemmetjenesten
osv.),

•Utstyret er universelt utformet
(tilpasset forskjellige brukergrupper,
mtp. tyngde, skrift, hyppig bruk osv)

•Utstyret har god presisjon med
færrest mulig prosedyresteg (f.eks.
minst mulig pipettering og tillaging av
reagenser)
Ovennevnte momenter finnes også
igjen som minimumskrav, så det vi
evaluerer på er hvilke produkter som
best oppfyller de momentene vi har
beskrevet over.

1.6.1 Tildelingskriteriet "Pris"
Laveste totalpris vil gi maksimal poengsum 10 poeng. Øvrige tilbydere vil gis poeng i henhold til
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følgende formel:
Laveste tilbudt totalpris / Tilbudt totalpris X 10 = poengsum pris
Evaluering gir maksimalt 10 poeng pr kriterium, som så vektes etter angitt vekt ovenfor, se pkt. 1.6.

1.6.2 Tildelingskriteriet "Produktenes funksjonalitet og brukervennlighet"
Under dette punktet vil faggruppen foreta en evaluering av "Produktenes funksjonalitet og
brukervennlighet" på bakgrunn av deres egen vurdering av utstyret med tilhørende forbruksmateriell, i
presentasjonen av produktene. Faggruppen vil bestå av ca. 4-6 deltakere med sykepleier bakgrunn, fra
de deltakende kommunene.
Ved evaluering av dette punktet vil det bli satt en karakter for hvert produkt ut fra en skjønnsmessig
helhetsvurdering, hvor leverandør med høyest poengsum vil få 10 poeng, mens det blir gitt en
poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i de øvrige tilbudene sammenlignet med denne.
Vurderingsmomenter
Avhengig av produkt som vurderes vil ulike momenter vektlegges, men vi legger bl.a. dette i
funksjonalitet/brukervennlighet.
I hvilken grad:
•Utstyret er brukervennlige,(det betyr at de skal være lett å forstå/logisk oppbygget, gi minst mulig
ubehag for brukere/pasienter)
•Utstyret er funksjonelt (lett å betjene, inneha smarte funksjoner),
•Utstyret er egnet for tjenester i helsesektoren i kommunene (f.eks. sykehjem, legevakt,
hjemmetjenesten osv.)
•Utstyret er universelt utformet (tilpasset forskjellige brukergrupper, mtp. tyngde, skrift, hyppig bruk osv)
•Utstyret har god presisjon med færrest mulig prosedyresteg (f.eks. minst mulig pipettering og tillaging
av reagenser)
Produktene som vi ønsker å teste er;
1)EKG apparat
2)CRP apparat
3)PT - INR apparat
4)Overvåkningsmonitor
5)Blodtrykksapparat digitalt
6)Pulsoksymeter - for fingermåling
Ovennevnte momenter finnes også igjen som minimumskrav, så det vi evaluerer på er hvilke produkter
som best oppfyller de momentene vi har beskrevet over.
Leverandør skal gi en presentasjon av ovennevnte produkter og det tilhørende forbruksmateriellet i NRI
sine lokaler i Sørumsand, i etterkant av tilbudsfristen, for faggruppens medlemmer. Dato blir avtalt med
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den enkelte leverandør, men estimert tidspunkt er uke 44 og 45.
Det blir satt av 1 1/2 t per leverandør, og faggruppen vil i presentasjonen ha mulighet til å prøve ut
utstyret i den grad dette lar seg gjøre.
Oppdragsgivers vurdering av kriteriet "Produktenes
funksjonalitet/brukervennlighet

Krav til Rammeavtale p…

40 p.

Ja/Nei. Ja ønskes

1.7 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling
Tilbydere som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding vedrørende hvilken leverandør
oppdragsgiver vil inngå kontrakt med, begrunnelse for valget, samt lengden på karensperioden før
kontraktsinngåelse.
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