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Symbolforklaring
Teksten er med i kunngjøringen

Teksten inngår i kvalifiseringen

Teksten vil være med i avtalen

Teksten vil bli publisert i avtalekatalogen

Teksten/spørsmålet inneholder krav som må oppfylles

Teksten/spørsmålet inneholder ESPD-krav

Spørsmålet er vektet og inngår i evalueringen

Spørsmålet er stilt kun til informasjon

Spørsmålet besvares av oppdragsgiveren

Spørsmålet er markert for spesiell oppfølging

3. Bilag 3 - Prisskjema og prisbestemmelser
3.1 Rammeavtalens punkt 2.1 Priser
Prisene i vedlagte prisskjema skal oppgis med en rabatt som gir en nettopris. Det er mulig å variere
rabatten på produktgrupper / produktområder. I prisskjema beregnes rabattsats på alt øvrig sortiment
ved å ta gjennomsnittsrabatten på alle rabatter gitt i prisskjemaet. I rammeavtaleperioden skal øvrig
sortiment prises etter leverandørs til enhver tid veiledende prisliste, fratrukket gjennomsnittsrabatten.
Leverandør forplikter seg til å gi denne rabatten på alt øvrig sortiment.
Avtalte produkter med fast pris skal være faste det første året etter avtale inngåelse og kan deretter
reguleres i henhold til avtale årlig.
Tilbyders svar

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves

3.2 Sammenlignbare priser
Leverandøren skal sørge for at ytelsenes pris til enhver tid er minst like gunstig for oppdragsgiver som
tilsvarende eller sammenlignbare ytelser andre kunder normalt kan oppnå hos leverandøren og
underleverandører. Ved brudd på denne bestemmelsen skal leverandøren tilbakebetale overprisen til
oppdragsgiver og redusere de aktuelle prisene forholdsmessig.
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Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves

3.3 Forklaring til prisskjema
Priser evalueres på totalpris som fremkommer i prisskjema.
Prisene som benyttes skal være gjeldende priser. Prisene skal oppgis med en rabatt. Alle prisene skal
være oppgitt i henhold til prisskjema, dersom det er avvik i pakning skal prisen omregnes så den er lik
oppgitte pakningsstørrelse for å få et likt sammenligningsgrunnlag. Oppdragsgiver ber om at det i
kolonne J opplyses hvilken forpakningsstørrelse som tilbys. Det stilles krav om at tilbudte
forpakningsstørrelser skal være i håndterbart format og ikke kreve lagerhold ut over det som er normalt.
Gule felt fylles ut av leverandøren. Leverandøren skal i prisskjema benytte produkter som er i henhold til
minimumskrav.
Avvik fra etterspurte produkt vil kunne medføre avvisning.
a. Prisskjema

Krav til Rammeavtale p…

100%

Prisfelt

b. Utfylt prisskjema

Krav til Rammeavtale p…

Vedlagt fil

3.4 Prisbetingelser
Prisbetingelser:
1. Inngitt pris er bindende.
2. Alle priser er eks. mva
3. I henhold til punkt 2.1.2 i generelle betingelser, inkluderer inngitte priser alle kostnader forbundet
med oppfyllelse av denne rammeavtale.
4. Oppgitte multiplikatorer angir forholdsmessig uttak av produkter og skal ikke forstås som
estimert behov.
Svar på prisbetingelser

Krav til Rammeavtale p…

Ja/Nei. Ja kreves
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