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Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.
Tabell 1. Opplysninger om Leverandøren.
Firmanavn:
Org.nummer:
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefonnummer:

Kontaktperson:
Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-postadresse:

<Navn på leverandør> gir med dette vedlagte tilbud på Utredninger av fysiske
restaureringstiltak innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, i henhold til de betingelser
som fremkommer av konkurransegrunnlaget og vedlagte kontraktsbestemmelser.

Vi vedstår oss vårt tilbud fram til 1. oktober 2018, kl. 15.00. Tilbudet kan aksepteres av
oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Sted

Dato

Underskrift og evt. stempel

Navn med blokkbokstaver
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1. Hva konkurransen omhandler
Det ønskes å inngå avtale om levering av utredninger på problemkartlegging av miljøgifter
for tre objekter innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.
For fullstendig beskrivelse av kontraktsgjenstanden, se kontraktens vedlegg A (til del 2).
Leveringsomfang.

2. Om konkurransen
2.1. Om oppdragsgiver
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) er et regionalt samarbeidsorgan som skal
støtte implementeringen av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Det er en del av Vannregion Glomma, og eies av kommunene: Eidsvoll, Nes,
Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Østre Toten, Gran, Stange og Nord-Odal. Nannestad
kommune har sekretariatet.

2.2. Om gjennomføringen av konkurransen
Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
(LoA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA),
Del I, jfr FOA §5-1, og §3-1.
Konkurransen skal i utgangspunktet gjennomføres som en anbudskonkurranse ved at
kontrakt tildeles den leverandøren som har inngitt det beste tilbudet uten at det
gjennomføres forhandlinger. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver
vurderer det som formålstjenlig. De leverandørene som har en realistisk mulighet til å vinne
konkurransen vil i så tilfelle bli innkalt til forhandlinger. Det presiseres at ingen leverandører
kan forvente å få forhandle om sitt tilbud.
Invitasjon til konkurranse og varsel om utlegging av konkurransegrunnlaget ble lagt ut 20.
august 2018 på www.huvo.no. Det ble i tillegg sendt likelydene brev til 8 potensielle
leverandører..

2.3. Opsjon
Det ønskes også en opsjon på en oppfølgende fase 2. Dvs. pristilbud for å følge opp den
prøvetakingsplanen som det etterspørres etter i dette anbudet (fase 1). Se vedlegg D.
Opsjonen er ikke del av evalueringsgrunnlaget.

3. Generelt om innlevering av tilbud
Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter i dette konkurransegrunnlaget, samt om
å bekrefte at den etterspurte dokumentasjon og informasjon er vedlagt. Punktene i
dokumentet skal krysses av. Tabell 1 (over) skal fylles ut og leverandøren skal signere
under tabellen. Det signerte dokumentet skal følge de øvrige dokumentene ved
tilbudsinnleveringen.
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4. Konkurransegrunnlagets organisering
Konkurransegrunnlaget består av to deler:
Del 1 Regler for anskaffelsen
Del 1 inneholder prosedyrer og rammer som beskriver hvordan prosessen vil forløpe
inntil kontraktstildelingen. Del 1 inneholder følgende dokumenter:


Regler for anskaffelsen (dette dokument)



Vedlegg A - Oversikt over de tre «objektene», inkl. kart.



Vedlegg B – Detaljert presentasjon av de tre objektene.



Vedlegg C – Vurderingskriterier som vil bli benyttet ved evaluering



Vedlegg D – Opsjon

Del 2 Kontraktsbestemmelser
Del 2 omfatter kontraktsbestemmelser og krav til leveringsomfanget. Leverandøren
skal basere tilbudet på de krav og betingelser som fremkommer i disse
dokumentene.
Del 2 inneholder følgende (i ett og samme dokument):
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Kontraktsbestemmelser



Vedlegg A til Del 2 – Leveringsomfang.



Vedlegg B til Del 2 – Pris og betalingsbetingelser

5. Tidsfrister
5.1. Tilbudsfrist
Tilbudsfrist er angitt i fremdriftsplanen nedenfor (tabell 2). Tilbudet skal være oppdragsgiver i
hende innen den angitte tidsfristen.
Oppdragsgiver vil avvise for sent mottatte tilbud.
5.2. Fremdriftsplan
Tabell 2. Oversikt over framdriftsplaner for anbudet.

Milepæl

Dato

Utsendelse av invitasjon/kunngjøring

20. august 2018

Frist for å stille spørsmål til
konkurransegrunnlaget

28. august kl. 15.00

Tilbudsfrist

4. september kl. 08.00

Tilbudets vedståelsesfrist

1. oktober kl. 15.00

Evaluering (ev. forhandlinger)

Uke 37/38

Innstilling

Uke 38

Meddelelse om tildeling med kort begrunnelse

Uke 38/39

Klagefrist 1 uke fra meddelelsen er avgitt

Uke 39/40

Kontraktssignering

Uke 40/41

Leveranse





Befaringer før snøfall, antatt innen
uke 44.
Utkast: 15.11.18.
Ferdige rapporter: 15.12.18.

5.3. Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig frem til angitt vedståelsesfrist i tabellen over.
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6. Prisangivelser
Oppdraget skal primært gjennomføres iht. fastpris på kr. 100.000,- (eks. mva) og til
fastsatte tidsfrister. Det skal da konkurreres på faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaringer,
formalkompetanse og forventet kvalitet på sluttproduktet.

7. Kontraktsbestemmelser
For oppdraget gjelder kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2. Leverandøren skal
basere sitt tilbud på kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2 Kontraktsbestemmelser.

8. Tilbud på deler av oppdraget
Det er ikke tillatt å levere inn på deler av anbudet.
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9. Kvalifisering/kvalifikasjonskrav
Leverandøren må oppfylle kvalifikasjonskravene listet under for å kunne være kvalifisert for
deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud
evaluert.
Tabell 3. Oversikt over kvalifikasjonskrav som gjelder for anskaffelsen.
Krav

Beskrivelse av kravet

Dokument
eres i
Vedlegg:
Fylles ut av
Leverandøren

1. Faglige

kvalifikasjoner
i forhold til
oppgave

Det forutsettes at Leverandøren innehar faglige
Vedlegg X
kvalifikasjoner som innebærer at oppgaven løses som
beskrevet i del 2 vedlegg A Leveringsomfang.

2. Formell fag- 
kompetanse

Leverandøren skal minimum ha relevant formell
kjemisk eller biologisk fagkompetanse (innen
økotoksikologi eller tilsvarende) på
cand.scient./siv.ing./mastergradsnivå eller
tilsvarende.

3. Erfaring av
tilsvarende
oppdrag



Oppdragsleder, kvalitetssikrer eller tilsvarende skal
ha Dr.-grads kompetanse.



Leverandøren må ha erfaring fra minst tre oppdrag
innenfor dette fagfeltet, ferdigstilt i år 2010 eller
nyere.



Dokumentasjonskrav: Leverandøren må vedlegge
en kort redegjørelse for inntil 3 tidligere gjennomførte oppdrag, relevant for dette oppdraget.
Kvalifikasjonskravet kan dokumenteres gjennom
ansatte, eller andre personer som leverandøren råder
over sine erfaringer fra oppdrag utført for andre enn
leverandøren. Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet
eksterne referanser som ledd i vurderingen.

4. Skatteattest 
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Norske Leverandører må levere skatteattest for
merverdiavgift og skatteattest for skatt.
Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Vedlegg X

Vedlegg X

Vedlegg X

10. Tilbud – Tildelingskriterier
Primær tildeling:
Tildelingskriterier

Beskrivelse av tildelingskriteriet/krav til tilbudets
innhold

Kvalitet



Vekting
%

Vurderingstema: Under dette kriteriet vurderes
100 %
forventet kvalitet på produktet ut fra Leverandørens
samlede kvalifikasjoner, tidligere erfaringer med
vurderinger av grunnforurensing og vannforskriftens
krav til god kjemisk tilstand. Til å gjennomføre de
skjønnsmessige vurderingene benyttes
representanter fra de aktuelle kommunene, samt evt.
fylkesmannen og fylkeskommunen, samt daglig leder
i Huvo. Skjønnet skal bygges på 5 underpunkter som
hver skal gis en poengscore, basert på hva den
enkelte vurderer ift. tilbudet/ oppgaveforståelsen og
div. andre kilder/referanser. Hver deltaker i
anskaffelsesgruppa gir sin score fra 1-6, hvoretter
dette midles for en samlet score/ rangering. Hvilke
vurderingskriterier som vil bli benyttet av
Oppdragsgiver/Kunden framkommer av vedlegg C
(til del 1).

Dokumenteres
i vedlegg
Vedlegg X

Referanser fra tidligere relevante oppdrag kan
dokumenteres som kilder/referanser og evt. med et
kort sammendrag. Kun oppdrag fom. år 2010 og
nyere skal benyttes. Dokumentasjonen på
kvalifikasjonskravet benyttes også som del av
tildelingskriteriet, referanser/kilder utover det kan
oppgis etter eget ønske.

11. Tilbudsinnlevering
Tilbudet skal leveres per post eller e-post til følgende adresse:
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Att: Helge B. Pedersen c/o Nannestad kommune,
Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Eller til: Helge.B.Pedersen@nannestad.kommune.no
Tilbudet merkes med «Huvo ANBUD problemkartlegging av miljøgifter».
Sendes det per epost, vil det kunne bli åpnet ved mottagelsestidspunktet.
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Vedlegg til konkuransegrunnlaget
Vedlegg A. Oversikt over de tre «objektene», inkl. kart.

Vassdrag og
prioritet

Kommune

Vannlokalitet
(i Vann-miljø)

Vannforekomst

Hovedproblem

1. Gjødingelva

Hurdal

002-28947

002-317-R

Eldre kommunal fyllplass.
(Klokkermoen avfallsplass,
nr. 855)

2. Hæra

Nannestad

002-58987

002-1576-R

Privat, lokalt mottak av div.
avfall, lokal skytebane og div.
næring/industri.

3. Lokalitet
Vassdrag øst for
Vorma

Eidsvoll

Ingen. Ligger
mellom 002-58992
og 002-58991

002-1545-R

Tidligere mottak av bilvrak
mm. ca. på 1960-70-tallet.

Det er bilvei helt fram til alle objektene.
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Vedlegg B. Detaljert presentasjon av foreliggende bakgrunnsinformasjon om de tre
objektene.
A) GJØDINGELVA (KLOKKERMOEN AVFALLSPLASS)
Se https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ Lokalitet ID 855, Hurdal kommune.

Tilleggsinformasjon kan innhentes fra
Hurdal kommune.
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B) HÆRA

VF Hæra – bakgrunnsinfo ift. miljøgiftkartlegging
1

2

3

4

5
6

8

7

Samlet oversikt over div. potensielle påvirkninger (bortsett fra spredt avløp og vanlig jordbruk):
1: Talle (husdyrgjødsel, neppe miljøgifter).
2: Lager for fyrverkeri mm. Neppe problematisk.
3: Skytebane, hagle og rifle. Fra ca. 1975 og utover. Tidvis lite brukt. En del brukt i nyere tid.
4: Gårdsfylling, antatt å være liten/ubetydelig – fra før tvungen renovasjon, dvs. før 1975.
5: Større priv. fylling. Fra 1970-80 tallet, bl.a. med avfall fra bilopphoggingsmottak.
6: Gammelt grustak, kan ha vært noe fylling. I dag deponi for hestemøkk.
7: Herstua grustak. Har tatt i mot div. avfall. Er sjekket ut (egen rapport finnes).
8: Industriplass på Kopperud. Obs. mulige metaller (særlig krom) fra bilverksted/industri og
hydrokarboner/diesel/olje fra bussgarasjene mm. Men det er stor jord/grusmektighet og langt til
bekk via grunnvann.
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C

D

A

B

Noen foreløpige tanker om mulige prøveuttak (men må ikke oppfattes som forhåndsbestemte):
Pkt/
Akronym

Type

Innhold (antatt)

Beskrivelse av
sted/tid

Prøvetype

Aktuelle
parametere

A: MYRH
(Ved
Myrhaug)

Priv. fylling av
en viss
størrelse

Div. inkl. en del bildeler
(Br. London)

Fra
sediment?

Metaller (Pb,
Cr, Cu mm.)
PAH, mm.

B: HÆR-OM
(I Hæra
oppstrøms
Myrhaug)

Kontrollpunkt.

Fra vannsøyle?

Metaller (Pb,
Cr, Cu mm.)
PAH, mm.

C: KIR-U
(I Kirstibekken under
vegen)
D: HÆR-NK
(I Hæra
nedstrøms
samløp med
Kirstibekken)

Skytebane,
rifle og hagle

For å sjekke ut evt. sum
påvirkning oppstrøms,
dvs. metaller og PAH.
Samt referanse
før/etter pkt. A.
Bly + evt. priv. liten
gårdsfylling

Bamrud/Myrhaug. Øst
for veien. Ble tippet ut i
dalen fra veien. Bør ta
prøvene noe nedstrøms
fyllingen.
På 1970-80-tallet.
Legges godt oppstrøms
sigevannet fra pkt. A.

I Kirstibekken, nedenfor
pkt. 4, fanger også opp
pkt. 3.

Fra vannsøyle og
sediment i
bekken?
Fra vannsøyle?

Metaller (Pb,
Cr, Cu mm.)
PAH, mm.

Kontroll, sum
belastning til
Hæra (sum
tilstand).

Som pkt. A, inkl. bly.

I Hæra, nedstrøms
samløp med
Kirstibekken. Tar også
opp evt. fra pkt. 3 + 4.

Metaller (Pb,
Cr, Cu mm.)
PAH, mm.

Arealet/fyllingen ligger pt. ikke inntegnet/registrert i Grunnforurensingsdatabasen. Informasjon
må sannsynligvis også innhentes fra grunneier(e), som del av oppdraget.
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C) LOKALITET VASSDRAG ØST FOR VORMA

Korrespondanse/vedtak i fra Eidsvoll kommune til grunneieren i 1967 og 1977, kan benyttes som
grunnlag. Informasjon må sannsynligvis også innhentes fra grunneieren, som del av oppdraget.
Kort sammendrag:
Befaring fra Bygningsrådet i Eidsvoll kommune i 1977, vedtak fra kommunen i 1967 og 1977.
Grunneier har fått tillatelse til å drive virksomhet som innbefatter bilopphugging/lagring av
gamle biler på sin eiendom, kombinert med lokal skraphandler.
I vedtaket er blant annet at alt skrap skal klemmes sammen, legges i fyllingen og dekkes til med
jord.
Informasjon om mengde, tidspunkter/varighet osv. er pt. noe mangelfull. Det samme gjelder hva
som egentlig er lagt i deponiet.
Deponiet antas å ha et klart avgrenset areal, og ikke være veldig stort.
Det er ikke gjort noen undersøkelser i etterkant på om fyllingen er stabil, eller om det er sigevann
med uønsket/problematiske verdier. Arealet/fyllingen ligger pt. ikke i Grunnforurensingsdatabasen.

Kartskisse som viser omtrentlig
hvor deponiet befinner seg.
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Vedlegg C. Vurderingskriterier som vil bli benyttet av Huvo som tildelingskriterier.
Vedlegg C til anskaffelsen på utredninger av miljøgiftkartlegging innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma .
Vurderingskriterier som vil bli benyttet av Huvo på den skjønnsmessige delen av tildelingskriteriene.

Bakgrunn: Anskaffelse av utredning av miljøgiftkartlegging i Huvo.
Grunnlag for fastsettelse av tildelingskriteriet "forventet kvalitet på produktet".
Kunngjøringsdato: 20.08.2018
Kunngjøringssted: www.huvo.no
Forespørsler sendt ut aktivt: 8 potensielle tilbydere/fagmiljøer
Frist anbud: 4.09.2018, kl. 08.00.
For hvert kriterium settes score fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært bra) som så midles til slutt. Vurderingen gitt av: XX
Ingen oppfatning, verken god eller dårlig, settes default som 3.
TILBYDER: NNN
Vurderingskriterier
Temascore
1 Erfaringsmengde fra tilsvarende oppdrag på Grunnforururensing. Jo flere oppdrag,
desto høyere score: NB! Kun oppdrag sluttført i tiden fom. år 2010 og nyere inngår i
3
vurderingene.
2 Erfaringsmengde fra tilsvarende oppdrag om Kjemisk tilstand etter vannforskriftens
krav . Jo flere oppdrag, desto høyere score: NB! Kun oppdrag sluttført i tiden fom.
3
år 2010 og nyere inngår i vurderingene.
3 Generell oppdragsforståelse/besvarelse av anbudet:
3
4 Gjennomføringsevne:
3
5 Samarbeidsevne, tilgjengelighet, fleksibilitet og vilje til endringer underveis:
3
Samlet (midlet) poengscore:
3,00
Evt. merknader/ kommentarer
Merknad: Alle delpunktene evalueres ut fra alle tilgjengelig kilder, som i hovedsak vil si tilbudet samt inntrykk/
referanser fra tilsvarende arbeidet utført hos andre. Alle typer kilder vil bli benyttet.
Dokumentasjonen som viser kvalifikasjonskravene vil også inngå i vurderingsgrunnlaget.
Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet eksterne referanser som ledd i vurderingen, også de som ikke er ført opp av tilbyder.
Der det ikke er grunnlag for noen spesifikk score - settes tallet 3 (middelverdi).

15

Vedlegg D. Opsjon.

Senere ønsker vi også et pristilbud på en opsjon for oppfølging i en fase 2. Dvs. en faktisk
gjennomføring av den prøvetakingsplanen som det første anbudet (dette anbudet, fase 1)
resulterer i/ konkludere med som det mest optimale.
Dvs. priser for faktisk prøvetaking i felt, vurdering og rapport for hver av de 3 «objektene».
Prisen skal da minst inneholde opplysninger per «objekt» om:
Opsjon oppfølging fase 2

Pris eks mva

mva

inkl.mva

Pris prøvetakning i felt:

Kr

Kr

Kr

Pris analysekostnader:

Kr

Kr

Kr

Pris vurderinger og rapportskriving:

Kr

Kr

Kr

Evt. andre kostnader:

Kr

Kr

Kr

Pris data inn i Vann-miljø

Kr

Kr

Kr

Pristilbudet skal da leveres for hvert enkelt av de tre objektene, slik at det kan tas stilling til hver
av dem på et selvstendig grunnlag.
Dersom prøvetakingsplanen resulterer i forslag til ulike ambisjonsnivåer, kan de med fordel
gjennfinnes i pristilbudet.
Det vil ikke være mulig å angi noe reellt pristilbud før etter at undersøkelsesbehovet er bedre
kartlagt og utredningene (prøvetakingsplanene) er ferdigstilte. Dermed kan det ikke leveres inn
som del av anbudet, men må leveres inn etter at de 3 utredningene er ferdigstilte. Et slikt
pristilbud kan med fordel leveres inn samtidig med ferdigstillingen av utredningene/
prøvetakingsplanene, eller seperat like i etterkant.
I dette tilbudet kan det med fordel også tydeliggjøres dersom kommunen/vannområdets personell
kan foreta noe av feltarbeidet/prøvetakingen selv, for å holde kostnadene nede.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at opsjonen ikke er del av evalueringsgrunnlaget.
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