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1 INNLEDNING 
1.1 ORIENTERING 

Oppdragsgiver har til hensikt å få på plass operatør for drift av lokale båtruter i Gulen og Solund. 

Oppstart rutekjøring er 01.05.2022.  

Oppdragsgiver vil i første trinn kvalifisere tilbydere, for deretter å invitere kvalifiserte tilbydere til å 

inngi tilbud i andre trinn. 

1.2 OM OPPDRAGSGIVER 
Vestland fylkeskommune (i det følgende benevnt som fylkeskommunen eller Oppdragsgiver) har 

ansvaret for planlegging, koordinering, og markedsføring av rutegående kollektivtrafikk i Vestland.   

 

For ytterligere informasjon om Vestland fylkeskommune vises det til Oppdragsgivers hjemmesider: 

https://www.vlfk.no/ 

 

1.3 KVALIFIKASJONSGRUNNLAGET  
Kvalifikasjonsgrunnlaget består av dette dokument som omhandler første trinn (prekvalifisering) og 

beskriver kvalifikasjonskravene og krav til innholdet i søknad om deltagelse.  

Dette innebærer at alle interesserte tilbydere skal gjennom en prekvalifisering før de eventuelt blir 

invitert til å levere inn tilbud. For å delta i prekvalifiseringen må tilbyderen levere en forespørsel 

(søknad) om deltagelse i konkurransen etter den oppstillingen som er beskrevet i dette dokumentet. 

Kvalifikasjonsgrunnlaget kunngjøres på www.doffin.no og i TED databasen, sammen med resten av 

konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver benytter elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy, 

heretter benevnt TendSign, ved gjennomføring av konkurransen. 

 

2 ALMINNELIGE REGLER FOR 
GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN  

2.1 NÆRMERE OM ANSKAFFELSESPROSEDYREN 

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring i 

henhold til anskaffelsesforskriften del I og III.  

https://www.vlfk.no/
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Denne prosedyren gir alle interesserte tilbydere mulighet til å levere en forespørsel om å delta i 

konkurransen. Bare de tilbydere som deretter blir invitert av Oppdragsgiveren, kan inngi tilbud. 

Dette betyr at konkurransen gjennomføres i to trinn, der trinn 1 er en kvalifikasjonsfase, og trinn 2 er 

en tilbudsfase. Interesserte tilbydere skal i første trinn av konkurransen kun levere forespørsel om å 

delta (kvalifikasjonssøknad), ikke et komplett tilbud.  

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av 

kvalifikasjonsgrunnlaget iht. tidsplanen i prosedyreregler punkt 2.1.  

 

2.2 KOMMUNIKASJON MED OPPDRAGSGIVER  

All kommunikasjon inkludert spørsmål til konkurransegrunnlaget skal skje via TendSign. 

 

3 Kvalifikasjonsfasen 

3.1 GENERELT 

Forespørselen skal leveres elektronisk i KGV. Innlogging skjer på nettsiden www.tendsign.no 

 

Tilbyder må oppfylle kravene i punkt 3.4.1 – 3.4.3 for å være kvalifisert for å delta i konkurransen.  

 

Tilbyderen skal fylle ut og levere egenerklæringsskjemaet ESPD som bekreftelse på at 

kvalifikasjonskravene er oppfylt. Leverandøren skal levere dokumentasjon på oppfyllelse av 

kvalifikasjonskravene allerede ved innlevering av søknad om prekvalifisering.  

 

Generell informasjon om egenerklæringsskjemaet finnes på www.anskaffelser.no. 

 

 

3.2 KRAV TIL FORESPØRSELENS INNHOLD  
Alle søknader skal leveres elektronisk via www.tendsign.no innen fristen. 

Er du ikke bruker hos Tendsign eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, ta kontakt 

med sett inn KGV Support på tlf: 40 00 68 14 eller på e-post til: tendsignsupport@visma.com   

Det anbefales at søknaden leveres i god tid før fristens utløp. 

Forespørselen skal leveres med filnavn i henhold til følgende struktur: 

1. Søknadsbrev (jf. Vedlegg x) 
Søknadsbrevet skal være datert og underskrevet av person som har fullmakt til å binde selskapet.   

2. Informasjon om søker (jf. Vedlegg x) 

http://www.tendsign.no/
https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/kvalifikasjonskrav/espd-europeisk-egenerklaeringsskjema
tel:40%2000%2068%2014
mailto:tendsignsupport@visma.com
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3. Forpliktelseserklæring (jf. Bilag x) 
4. Svarskjema referanser (jf. Vedlegg x) 
5. Evt. annen etterspurt dokumentasjon 
6. Sladdet versjon av forespørselen  
 

3.4 SPRÅKKRAV  

Søknad og andre dokumenter i forbindelse med kvalifikasjonsprosessen skal være på norsk. 

 

3.5 OFFENTLIG INNSYN  

For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett 

til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentligloven).  

 

Kvalifikasjonssøknad med tilhørende dokumentasjon kan unntas offentlighet inntil valg av 

leverandør er gjort i konkurransen. Se offentligloven § 23 tredje ledd og FOA § 7-3. Fra dette 

tidspunkt kan det begjæres innsyn i disse dokumentene, likevel slik at det skal gjøres unntak for 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Se i denne sammenheng FOA § 7-4.  

 

Leverandøren skal levere en sladdet versjon av sin søknad, hvor opplysninger tilbyder mener er 

underlagt taushetsplikt skal være sladdet (strøket over/svertet ut). se Vedlegg X – Retningslinjer for 

sladding av tilbud. Oppdragsgiver har en selvstendig plikt til å vurdere hvilke opplysninger i søknaden 

som er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten.  

 

Dersom leverandøren ikke anser noen opplysninger i søknaden som taushetsbelagt, skal dette 

bekreftes i søknaden. 

 

3.6 SPØRSMÅL TIL KVALIFIKASJONSGRUNNLAGET 

Dersom leverandøren har spørsmål eller finner at kvalifikasjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig 

veiledning, tilstrekkelige opplysninger eller på annen måte er uklart, kan spørsmål stilles eller 

tilleggsopplysninger bes om skriftlig via kommunikasjonsmodulen i TendSign senest innen fristen 

angitt i punkt prosedyreregler punkt 2.1.  

Spørsmål og svar vil publiseres i anonymisert form via TendSign.  

 

3.7 TAUSHETSPLIKT 

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften § 7-4, og 



 

6 

forvaltningsloven § 13. 

 

3.8 KOSTNADER 

Samtlige omkostninger som påløper i forbindelse med å utarbeide og innlevere søknad, må bæres av 

leverandøren. Søknad blir ikke returnert. 

 

3.9 ETISKE RETNINGSLINJER  

Det skal ikke foregå kommunikasjon om denne konkurransen mellom leverandøren/leverandørens 

ansatte og Oppdragsgiver/Oppdragsgivers ansatte på annen måte enn forutsatt i grunnlaget og i 

henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

3.10 KRAV OM ELEKTRONISK SIGNATUR VED LEVERING.  

Du vil under innlevering bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell Leverandør 

som har sendt inn søknaden. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, 

www.buypass.no eller www.bankid.no.  

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen 

bør settes i gang så snart som mulig. 

 

3.11 UTFYLLING AV EUROPEISK EGENERKLÆRINGSSKJEMA (ESPD) 

3.11.1 Samlet angivelse av alle kvalifikasjonskrav i ESPD-skjemaet 

Tilbyderen skal fylle ut ESPD-skjemaets del II, III, IV og VI.  

 

 

3.11.2 ESPD del III Nasjonale avvisningsgrunner 

I ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D er det inntatt følgende punkt: «Andre avvisningsgrunner 

som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat». De norske 

anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om 

offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle 

avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne 

konkurransen.  

 

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner: 

 

http://www.bankid.no/
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-  § 24-2 (2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han 

er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte 

straffbare forholdene.  

 

- § 24-2 (3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD-skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, 

mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om 

leverandørens yrkesmessige integritet. 

 

3.11.3 Støtte fra andre foretak 

Tilbyderen kan velge å støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene. 

Med «andre foretak» menes for eksempel morselskap, samarbeidspartner, underleverandør og 

lignende. Tilbyderen må i så fall levere egenerklæringsskjema (ESPD) utfylt av de foretakene han vil 

støtte seg på. I tillegg skal det fremlegges dokumentasjon på de aktuelle virksomheters 

kvalifikasjoner i henhold til kvalifikasjonskravene nedenfor, avhengig av hvilket eller hvilke 

kvalifikasjonskrav virksomheten skal bidra med å oppfylle.  

 

Dersom tilbyderen støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene til faglige kvalifikasjoner 

eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre arbeidene som krever slike 

kvalifikasjoner, jf. FOA § 16-10 (5).  

 

I tillegg må tilbyderen bevise at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene fra de støttende 

foretak i kontraktsperioden, ved å legge frem en forpliktelseserklæring, garanti, samarbeidsavtale 

eller lignende. Dette gjelder uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom 

foretakene, dvs. at de støttende foretakene enten kan være tilbyderens morselskap, et annet 

foretak i samme konsern, en samarbeidspartner eller lignende. 

 

Forpliktelseserklæringen skal klargjøre partenes indre ansvarsforhold og oppgavefordelingen mellom 

dem. Det skal gå frem av forpliktelseserklæringen at partene er solidarisk ansvarlige for 

kontraktsoppfyllelsen med Oppdragsgiver. Den skal også peke ut det selskap eller foretak som skal 

representere partene overfor Oppdragsgiver. Den tilbyder som skal representere partene skal 

senere eventuelt være den som skal underskrive kontrakten. 

 

3.11.4 Faglig etikk, korrupsjon/bedrageri mv. 

Dersom enten leverandøren, leverandørens ledere eller leverandørens eiere, er rettskraftig dømt for 

korrupsjon, bedrageri, hvitvasking av penger eller lignende, skal leverandøren opplyse om dette i 

egenerklæringen. I så fall skal det i søknaden redegjøres nærmere for aktuelle dommer og 

saksforholdet. Forholdene vil bli vurdert i henhold til avvisningsreglene i FOA. 
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3.12 KVALIFIKASJONSKRAV 

Formålet med å stille krav til Leverandørens kvalifikasjoner er å sikre at man er i stand til å oppfylle 

avtalen i hele avtaleperioden. For å kunne få sin forespørsel evaluert må leverandøren fylle ut det 

elektroniske egenerklæringsskjemaet elektronisk i TendSign som bekreftelse på at han oppfyller 

samtlige kvalifikasjonskrav. I tillegg bes det om at dokumentasjon som benyttes for å vise oppfyllelse 

av kvalifikasjonskravene vedlegges forespørselen om prekvalifisering. Dette for å sørge for 

fremdriften ved at disse ikke trengs å etterspørres for å kunne gjennomføre kvalifiseringen av 

tilbyderne.  

 

 

Krav til betaling av skatter og avgifter 

KRAV 1 DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren skal være et lovlig 

etablert foretak. 

• Norske selskaper: Firmaattest, ikke eldre 
enn 6 måned regnet i forhold til 
tilbudsfristens utløp. 
 
• Utenlandske selskaper: Dokumentasjon 
som viser at selskapet er registrert i 
handelsregister eller foretaksregister som 
foreskrevet i lovgivningen i det land hvor 
leverandøren er etablert. 

 

KRAV 2 DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren skal ha ordnede 

forhold mht. skatteinnbetaling og 

merverdiavgiftsinnbetaling. 

 

• Det skal leveres attest for skatt og 
merverdiavgift som ikke er eldre enn seks 
mnd. ved tilbudsfristens utløp. 
 
Se: 
http://www.skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Kontakt-
oss/E-post/Send-nyepost/Annet/Bestill-attester-
ellerutskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/ 
 
Utenlandske leverandører skal levere 
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen 
i det landet hvor leverandøren er registrert 
som foretak. Utenlandske leverandører 
som er skatte- og avgiftspliktige i Norge, 
skal levere norsk skatte- og avgiftsattest, 
jfr. ovenfor. 

KRAV 3 DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren må oppfylle nødvendige 

krav i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om 

yrkestransport med motorvogn og 

fartøy (yrkestransportloven) og 

 Løyve eller dokumentasjon som viser at løyve kan påregnes 
etter at tildeling er skjedd. 
 

 Politiattest for daglig leder 
 

http://www.skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-nyepost/Annet/Bestill-attester-ellerutskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/
http://www.skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-nyepost/Annet/Bestill-attester-ellerutskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/
http://www.skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-nyepost/Annet/Bestill-attester-ellerutskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/
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tilhørende forskrift for å bli tildelt løyve 

for å kunne utføre ruteproduksjon. 

 Attest fra konkursregisteret, ikke eldre enn 3 mnd. regnet 
fra tilbudsfrist 

 

  

 

Tilbyders økonomiske kapasitet 

KRAV 4 DOKUMENTASJONSKRAV 

Tilbyderen skal ha tilstrekkelig 

økonomisk og finansiell styrke til å 

kunne oppfylle kontrakten.  
 

Se Vedlegg I for mer informasjon om hva Oppdragsgiver vil se på 

ved vurdering av dette kvalifikasjonskravet. 

 

Årsregnskap 

Tilbyders årsregnskap inkludert noter med styre- og revisjons 

melding for årene 2016, 2017 og 2018. 

 

Bankgaranti 

Det skal legges ved bekreftelse bank, forsikringsselskap eller 

finansieringsinstitusjon om at bankgaranti for rett oppfylling av 

Kontrakten vil bli stilt dersom tilbyder blir tildelt kontrakt. 

Tilsagnet er en bekreftelse av at garanti vil bli utstedt. Garantien 

skal vare utformet slik at det ikke er tvil om hva garantien 

omfatter og at garantien dekker gitte beløp. Erklæringen om å 

stille en framtidig garanti må være bindende for garantisten i hele 

perioden fra søknadsfristen for kvalifikasjon til utløp av 

vedståelsesfristen for tilbudet i konkurransen. Tilbyder kan 

benytte mal for tilsagn om bankgaranti, Vedlegg G1. 

Endelig garanti skal sendes Oppdragsgiver innen 5 dager etter 

kontraktsignering, jf. Kontraktens punkt 18. Se mal for endelig 

garantidokument, Vedlegg G2. 

Denne garantien kommer i tillegg til løyvegaranti i forbindelse 

med tildeling av løyve. 

Tilsagn om bankgaranti skal ta utgangspunkt i 10 % av Kontraktens 

årlige kontraktsverdi.   

 

Nøkkelopplysninger 

Tilbyder skal fylle ut og legge ved skjema med nøkkelopplysninger, 

jf. Vedlegg F. 

 

Likviditetsplan 

For å få et best mulig grunnlag for vurdering av likviditeten skal 

det leveres en plan for å opprettholde eller eventuelt forbedre 

likviditeten. Eks: Hva gjør selskapet for å sikre sin likviditet? Hva er 

den ønskede likviditetsgraden i selskapet? 

 

Kredittvurdering 
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Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å selv foreta en 

kredittvurdering ved hjelp av et uavhengig 

kredittvurderingsselskap. Finansiell styrke blir vurdert i forhold til 

omsetning, resultatgrad, eigenkapitaldel og likviditet. 

 

Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner 

KRAV 5 DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren må ha god kompetanse 

og erfaring fra tilsvarende oppdrag i 

løpet av de tre siste år. 

 Utfylt skjema som viser tilbyderens 2-3 viktigste 
oppdrag de siste 3 årene, se bilag 3.  

 

Skjemaet (bilag X) skal fylles ut. 
 

Dersom tilbyder mener det er nødvendig med 
tilleggsinformasjon for å godtgjøre sin kompetanse og 
erfaring, skal denne vedlegges uten at Oppdragsgiver ber 
om det.  

 

4 AVSLUTNING AV PREKVALIFISERING  
4.1 AVLYSNING OG TOTALFORKASTELSE 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen ved bortfall av planlagt finansiering 

og ellers dersom det foreligger en annen saklig grunn, jf. FOA § 24-2(1). 

4.2 UTVELGELSE AV KVALIFISERTE LEVERANDØRER  

Oppdragsgiver vil av de mottatte søknader om å delta i konkurransen, invitere de tilbyderne som 

oppfyller kvalifikasjonskravene til å inngi tilbud. 

4.3 MEDDELELSE OM RESULTAT AV PREKVALIFISERINGEN  

Tilbydere som ikke blir utvalgt til videre deltagelse vil få tilsendt en begrunnet tilbakemelding om 

Oppdragsgivers utvelgelse. 

 

Tilbydere som blir valgt til videre deltagelse vil motta invitasjon om å inngi tilbud i konkurransen, og 

følge prosess videre.  
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KONTAKT 

Dronningens gate 40 

Postboks 1030 Sentrum, 

N-0104 Oslo 

kollektivtrafikk.no 


