OPPDRAGSGIVER
Oppdragsgiver for denne konkurransen er de deltagende regionale helseforetak. I tillegg til de deltagende
regionale helseforetak vil underliggende helseforetak og øvrige tilknyttede enheter være Kunde på avtalen,
se vedlegg - "Kunder/tiltredelse".
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene.
HINAS gjennomfører anskaffelser på vegne av oppdragsgiver.
KONKURRANSEGRUNNLAGET
Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter:
- Konkurransegrunnlag (dette oppsettet)
- Kravspesifikasjon m/prisutfyllingsskjema
- Svarskjema erfaring
- Forpliktelseserklæring
- Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
- Skjema forbehold
- Rammeavtale m/vedlegg:
- Vedlegg-Kunder/tiltredelse
- Vedlegg-Statistikk mal
- Vedlegg-Etiske krav til leverandøren
- Vedlegg-Helse Sør-Øst Forsyningssenter, Logistikkbetingelser
- Vedlegg-NORKAT instruks Helse Sør-Øst
- Vedlegg-Krav om implementering i Helse Nord
- Vedlegg-E-handel Helse Sør-Øst og Helse Vest
- Vedlegg-Endringsprotokoll
- Vedlegg-Anmodning om endring
OMFANG
Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av bekledning til ambulansetjenesten. For nærmere
beskrivelse se vedlegg - "Kravspesifikasjon".
Forbruk av bekledning for oppdragsgiver/kunder er estimert til ca. 20 mill. NOK pr. år. Forbruket er basert på
statistikk og estimerte forbruk. De oppgitte forbrukstall er kun veiledende og ikke på noen måte bindende.

ANSKAFFELSESPROSEDYRE
Anskaffelsen vil bli gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til Lov om offentlige anskaffelser
(LoA), 16.juli 1999, nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FoA), 7.april 2006 nr 402, del I og del III, jf
§ 14-1.
AVTALETYPE
Rammeavtale med flere leverandør.

AVTALEPERIODE
Avtalen skal ha en varighet på 3 år. Framdriftsplan tilsier virkningsdato fra 1. november 2012.
Oppdragsgiver kan deretter forlenge avtalen med inntil 1 år av gangen. Maksimal prolongeringsperiode er 1
år.
Oppdragsgiver/kunder har forskjellige utløp av nåværende avtaler og vil dermed tiltre avtalen ved utløp av
eksisterende avtaler, se vedlegg - "Kunder/tiltredelse".
HEL- ELLER DELTILBUD
Det er anledning å gi deltilbud på følgende deler av anskaffelsen::
Skallbekledning
Sko
Standardbekledning/øvrig utstyr
Det skal inngås èn avtale pr. deltilbud. Tilbud kan gis for en, flere eller alle deltilbudene, se vedlegg "Kravspesifikasjon". Det vil bli tildelt avtale pr. deltilbud.
ALTERNATIVE TILBUD
Alternative tilbud aksepteres ikke.
TILBUDSKONFERANSE
Det vil bli avholdt en tilbudskonferanse pr. telefon den xx.xx 2012 kl. xx:xx. Påmelding innen den xx.xx 2012
kl. xx:xx til xxx.xxx@hinas.no.
Det vil bli utarbeidet et referat fra tilbudskonferansen. Dette referatet sendes samtlige tilbydere som har
meldt sin interesse for denne konkurransen.
KUNNGJØRINGER
Denne konkurransen er kunngjort i kunngjøringsdatabasen DOFFIN og EU-databasen TED.
ADMINISTRASJON AV AVTALEN
HINAS inngår avtale på vegne av Oppdragsgiver. HINAS skal finansieres gjennom de enkelte inngåtte
avtalene i markedet og vil i dette tilfellet kreve 1 % av omsatte volum ekskl. mva i kontrakten. Tilbyder må
innarbeide denne kostnaden i sine tilbudspriser. HINAS fakturerer kvartalsvis basert på tilsendt statistikk fra
leverandøren. Det gjøres oppmerksom på at HINAS er mva pliktig.
KVALIFIKASJONSKRAV
Formålet med å stille krav til tilbyders kvalifikasjoner er å sikre at tilbyder er i stand til å oppfylle en kontrakt i
hele avtaleperioden. Tilbyder blir avvist dersom dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom
tilbyder er klar over at opplysninger tilknyttet kvalifikasjonskravene kan medføre tvil om tilbyders evne til å
oppfylle en kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet.

FORMELLE KRAV
- Skatt og mva
- Lovlig etablert foretak
- Helse, miljø og sikkerhet
SKATT OG MVA
Det er et krav at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva.
DOKUMENTASJONSKRAV - SKATTEATTEST
I Norge utstedes attesten av skatteoppkreverkontoret. Tilbydere fra andre land skal vedlegge tilsvarende fra
land hvor tilbyder er etablert.

DOKUMENTASJONSKRAV - ATTEST FOR BETALT MERVERDIAVGIFT
I Norge utstedes attesten av skattekontoret. Tilbydere fra andre land skal vedlegge tilsvarende fra land hvor
tilbyder er etablert.
Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1244 eller annen blankett som gir de samme
opplysninger.
Attestene skal ikke vise restanse. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato
for tilbudet.

LOVLIG ETABLERT FORETAK
Det er et krav at tilbyder er et lovlig etablert foretak.
DOKUMENTASJONSKRAV - ATTEST FRA FORETAKSREGISTRET
Attest fra foretaksregisteret. Attest for registrering i det faglige register jamfør lovgivningen i det land tilbyder
er etablert.
Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for tilbudet.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Det er et krav at tilbyder tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheten. Virksomheten skal være lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter
DOKUMENTASJONSKRAV - HMS
Vedlegg - "Egenerklæringsskjema HMS" utfylt og signert av tilbyder
OPPDRAGSGIVERS EGNE KRAV
- Tilbyders økonomiske og finansielle stilling
- Tilbyders erfaring

TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE STILLING
Det er et krav at tilbyder har en økonomisk og finansiell soliditet som gir oppdragsgiver trygghet for at
leverandøren vil være økonomiske levedyktig i hele avtaleperioden.
Det er et krav at tilbyder har positiv egenkapital.
En tilbyder kan støtte seg på den finansielle og økonomiske styrken til andre foretak for å oppfylle dette
kvalifikasjonskravet. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og
foretaket/foretakene.
Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle soliditet, skal det
fremlegges dokumentasjon fra foretaket/foretakene i henhold til punkt - Dokumentasjonskrav Regnskap.
DOKUMENTASJONSKRAV - REGNSKAP
Avlagt regnskap for to siste regnskapsår med revisjonsberetning.

TILBYDERS ERFARING
Det er et krav at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra tilsvarende oppdrag.
Oppdragsgiver vil her vurdere tilbyders erfaring med levering av den ytelse konkurransen omfatter i forhold
til:
- Volum/verdi på tidligere leveranser
- Størrelsen på mottaker av tidligere leveranser, herunder særlig om mottaker er av sammenlignbar
størrelse og kompleksitet som de regionale helseforetak.
- Ved deltilbud: Tilbyders erfaring vil bli vurdert opp mot volum/verdi på den del av anskaffelsen som tilbyder
har lagt inn tilbud på, samt størrelsen på den/de RHF som tilbudet gjelder.
En leverandør kan støtte seg på erfaringen til andre foretak for å oppfylle dette kvalifikasjonskravet. Dette
gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom tilbyder og foretaket/foretakene.
Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på andre foretaks erfaring, skal det fremlegges dokumentasjon fra
foretaket/foretakene i henhold til punkt - Dokumentasjonskrav Tilbyders erfaring. Videre skal
DOKUMENTASJONSKRAV - TILBYDERS ERFARING
Vedlegg - "Svarskjema erfaring", utfylt av Tilbyder.
SIGNERING
Tilbudet (tilbudsbrevet) skal være signert av person som kan forplikte tilbyder.

NUMMERERING OG FORMAT
Tilbudet skal besvares i henhold til format i utsendte dokumenter. Dette er viktig for at tilbyderne skal kunne
likebehandles.

Videre bes det om at tilbudet har følgende oppsett:
- Tilbudsbrev
- Vedlegg 1 - Utfylt kravspesifikasjon
- Vedlegg 2 - Utfylt prisutfyllingsskjema (eget ark i kravspesifikasjonen)
- Vedlegg 3 - Svarskjema erfaring
- Vedlegg 4 - Forpliktelseserklæring
- Vedlegg 5 - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
- Vedlegg 6 - Skjema forbehold
- Vedlegg 7 - Skatteattest/Attest for betalt mva.
- Vedlegg 8 - Attest fra foretaksregister
- Vedlegg 9 - Regnskap med revisonsberetning
- Vedlegg 10 - Sladdet versjon av tilbudet
- Vedlegg XX - Vedlegg XX SPRÅK I TILBUDET
Tilbudet skal være skrevet på norsk, svensk eller dansk.
Dokumentasjon skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
PRIS
Tilbudet skal prises iht. prisutfyllingsskjema, som er et ark i vedlegg - "Kravspesifikasjon". Pris skal oppgis
eks. mva.
RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRINGER I KONKURRANSEGRUNNLAGET
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, suppleringer og endringer i
konkurransegrunnlaget i henhold til FoA, § 17-2.
Endringer/tilføyelser vil bli sendt samtidig til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget.

FORBEHOLD
Tilbyders eventuelle forbehold bes oppgitt i skjema Forbehold og vedlegges tilbudet. Forbehold skal være
presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot
konkurransegrunnlaget vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i pris under oppdragsgivers evaluering. Dersom
forbeholdet medfører tvil om hvordan tilbudet skal evalueres i forhold til de øvrige tilbud vil tilbudet bli avvist.

AVVISNING
Dersom vilkårene i FoA § 20-12 (1) eller 20-13 (1) er oppfylt vil tilbyder/tilbud bli avvist.
Dersom vilkårene i FoA § 20-12 (2) eller 20-13 (2) er oppfylt kan tilbyder/tilbud bli avvist.

KOMMUNIKASJON I KONKURRANSEPERIODEN
All kommunikasjon av administrativ og faglig art i tilbudsperioden skal være i skriftlig form og skal skje via
verktøyet, Visma Anbud og Kontrakt (KGV). Det aksepteres ikke at det foregår annen form for
kommunikasjon vedrørende tilbudet med personer som deltar i beslutningsprosessen.
FRIST FOR Å STILLE SPØRSMÅL
Frist for å stille spørsmål er XX.XX. kl. XX:XX
TILBUDSFRIST
Tilbudet skal leveres via Visma KGV.
Tilbudet må være levert i Visma KGV innen tilbudsfristen den xx.xx kl. xx.xx.
Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp vil bli avvist.
Dersom tilbudet leveres i Visma KGV ved bruk av reserveløsning, må kvittering for siste innsendt tilbud
printes ut og sendes HINAS innen tilbudsfristen på epost: xxxxxxx eller telefax 78 95 07 01. Dersom
kvitteringen kommer inn etter tilbudsfristens utløp vil tilbudet bli avvist.
Vareprøver skal også være innlevert innen tilbudsfristen. Dersom vareprøvene kommer inn etter
tilbudsfristens utløp vil tilbudet bli avvist. Vareprøver skal leveres til : xxxx

ÅPNING AV TILBUD
Det vil bli foretatt åpning umiddelbart etter utløpt innleveringsfrist. Åpningen er ikke offentlig.
VEDSTÅELSESFRIST
Tilbudet er bindende for tilbyder i 6 måneder etter tilbudsfrist.
OMKOSTNINGER
Omkostninger som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse av tilbud og en evt.
presentasjon/demonstrasjon/utprøving av tilbyders produkter, vil ikke bli refundert.
INNSTILLING PÅ TILDELING AV RAMMEAVTALE
Beslutning vedrørende tildeling av rammeavtale, vil bli varslet skriftlig til alle tilbydere samtidig i rimelig tid før
kontrakt inngås. Beslutningen vil inneholde en begrunnelse for val-get og gi informasjon om karenstid før
inngåelse av kontrakt.

FREMDRIFTSPLAN
M1 - Kunngjøring av konkurransen i Doffin og TED-databasen - Dato
M2 - Frist for å stille spørsmål - Dato
M3 - Tilbudsfrist - Dato
Evaluering/utprøving 4-6 uker
M4 - Varsel om tildeling - Dato
M5 - Karenstid - Dato
M6 - Signering av avtale - Dato
M7 - Virkningsdato - Dato
Fremdriftsplanen er tentativ
OFFENTLIG INNSYN I KONKURRANSEDOKUMENTER
I henhold til Offentleglova kan anskaffelsesprotokollen og innkomne tilbud unntas fra offentlig innsyn frem til
leverandøren er valgt. Deretter er disse dokumentene offentlig tilgjengelige.
Det skal imidlertid uansett gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt
eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er informasjon om personlige forhold og
konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling,
kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis ikke totalpriser).
I denne konkurransen bes tilbyder om å legge ved en versjon av tilbudet hvor de opplysninger som tilbyder
anser som taushetsbelagt er sladdet. Dette lages som eget vedlegg: Sladdet versjon av tilbudet. Ved
begjæring om innsyn, skal Oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt de sladdete
opplysningene er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet.
Dersom Tilbyder ikke legger ved sladdet versjon av tilbudet, vurderes dette dit hen at Tilbyder ikke anser
noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt.
TILDELINGSKRITERIER
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges ut fra en totalvurdering av følgende kriterier:
P= Tildelingskriteriet Pris
KBF= Tildelingskriteriet kvalitet, brukervennlighet og funksjonsmessige egenskaper
L= Tildelingskriteriet Levering
Tildelingskriterium (Vekting, Score, Poeng)
1. Pris (50 %, 0-10, 0-500)
2. Kvalitet, brukervennlighet og funksjonsmessige egenskaper (40 %, 0-10, 0-400)
3. Levering (10 %, 0-10, 0-xxx)
Ved evalueringen sammenligner oppdragsgiver de innkomne tilbud og gir den beste tilbyder under hvert
kriterium, høyeste score; dvs 10. De andre tilbudene blir karaktersatt i henhold til dette. Den angitte score
blir så multiplisert med vektingen for det enkelte kriteriet og vi får da en poengsum. Eksempel: En score på 8
og vekting 30 % gir 8 x 30 = 240 poeng.
UTDYPING AV TILDELINGSKRIERIER
Se vedlegg kravspesifikasjon

RAMMEAVTALE
Rammeavtale med vedlegg er lagt ved konkurransegrunnlaget. Vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene
som fremgår av disse vil medføre avvisning, jfr. FOA § 20-13 (1) d). Andre forbehold kan medføre
avvisning.
FORSYNINGSSENTER HELSE SØR-ØST
Helse Sør-Øst har opprettet eget forsyningssenter for å ivareta inngående logistikk til helseforetakene i
Helse Sør-Øst. Det gjøres oppmerksom på at det gjelder egne logistikkbetingelser for leveranser til
Forsyningssenteret, se vedlegg - "Helse Sør-Øst forsyningssenter, logistikkbetingelser".
KRAV TIL IMPLEMENTERING I HELSE NORD
Helde Nord RHF benytter Clockwork som innkjøpssystem. Det stilles krav om at tilbyder etter
kontraktsinngåelse gjør nødvendige tilpasninger av avtalens artikler mot Helse Nord sitt artikkelregister.
Helse Nord har ingen kjøpsplikt før tilpasningen er ferdigstilt fra leverandørens side. Se vedlegg - "Krav til
implementering i Helse Nord" som viser eksempel på korrekt utfylt leverandørskjema mappet mot Helse
Nord sitt artikkelregister.
KRAV TIL ETISK HANDEL
Oppdragsgiver stiller krav til etisk handel hos sine leverandører, og gjør oppmerksom på de forpliktelser
som er gjeldende. Se vedlegg - "Etiske krav til leverandør".
KRAV TIL Ehandel
Tilbyder skal bekrefte at krav til Ehandel i Helse Sør-Øst og Helse Vest kan oppfylles fra oppstart av

