
 

Besøks- og postadresse: Givas IKS, Otervegen 9, 2211 Kongsvinger ● Faktura adresse: Givas IKS, Postboks 67, 2261 Kirkenær 
Tlf.: 62 80 82 00 ● Faks: 62 80 82 20 ● e-post: post@givas.no ● www.givas.no ● Org. nr.: 989 016 245 

 
 
 
 
 

 
 
 

RAMMEAVTALE BYGGELDELSE 
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TILBUDSINNBYDELSE 

FOR ANSKAFFELSER  
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1. Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er GIVAS, som eies av kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger og Nord-Odal. GIVAS er et 

interkommunalt selskap som eier og drifter offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. I tillegg har 

GIVAS egen anleggsavdeling som utfører vann- og avløpsprosjekter i egenregi og vegvedlikehold etter 

bestilling fra eierkommunene.  

2. Oppdragets art og omfang 

På grunn av mange prosjekter som skal gjennomføres ønsker GIVAS å inngå rammeavtale med en eller flere 
leverandører av tjenesten byggeledelse for vann- og avløpsprosjekter. Det gjøres oppmerksom på at GIVAS 
ikke er forpliktet gjennom denne avtalen til et konkret volum. 
 
Oppdraget omfatter ferdig prosjekterte og planlagte prosjekter og utføres i henhold til NS 8403 Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. Oppdragene honoreres etter medgått tid. 

Byggeleder skal være tilstede hos kunden. 

Varighet: 

Rammeavtalen vil gjelde fra 01.05.2018 til og med 31.12.2020 med opsjon på ytterligere 1 års forlengelse. 

Avrop: 

Dersom det inngås avtale med flere leverandører vil avrop på rammeavtalen skje i følgende rekkefølge: 

Leverandør med det beste tilbudet forespørres først om levering. Dersom leverandøren ikke kan ta 

oppdraget går forespørselen videre til leverandør rangert som nr 2. Dersom ingen av rammeavtale-

leverandørene kan ta oppdraget står oppdragsgiver fritt til å anskaffe tjenesten fra annen leverandør. 

3. Prosedyre 

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens anslåtte verdi er 
under den nasjonale terskelverdi på kr 1 100 000 eks. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. 
Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og tilbudsbestemmelsene 
som følger nedenfor. 

4. Oppdragsgivers kontaktperson 

Navn : Geir Ove Bekken 
E-postadresse : geir.ove.bekken@givas.no 

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktperson per e-post. 

5. Kontrakt  

Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsvilkår. 

6. Tilbudsfrist og innlevering  

Tilbudet skal leveres på epost til:  
post@givas.no 
innen 03.04.2018, kl. 13.00 

mailto:geir.ove.bekken@givas.no
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Tilbudet skal bestå av forpliktende tilbudsbrev med komplett beskrivelse og dokumentasjon av 
kvalifikasjonskravene. Det gis heller ikke anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. Befaring kan 
avtales. 
 
Tilbudet skal være signert av person(er) som har fullmakt. 
Tilbyder er bundet av tilbudet tom. 03.05.2018 kl. 13.00. 

7. Kvalifikasjonskrav 

Attest for betalt skatt og trygdeavgifter og attest for betalt merverdiavgift 
Kvalifikasjonskrav: 
Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. (Obligatorisk 
ved anskaffelser over kr 100 000). 

Dokumentasjonskrav: 
Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristen. 

Økonomisk stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Det kreves økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.  

Dokumentasjonskrav: 
Oppdragsgiver gjennomfører en vurdering av den økonomiske og finansielle stillingen gjennom 
firma- og regnskapsopplysningssystem. Tilbyder bes sende inn annen informasjon utover 
tilgjengelige opplysninger oppdragsgiver selv kan innhente, dersom det anses relevant. 

Manglende dokumentasjon av kvalifikasjonskrav kan føre til at tilbudet blir avvist. 

8. Evaluering av tilbud/tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. 
Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbud vil det bli lagt vekt på følgende kriterier: 

 Pris  
Timepriser skal oppgis eksklusive mva., og skal inkludere alle leverandørens øvrige kostnader. 

 Kompetanse og gjennomføringsevne 
For å sikre at leverandør har god nok gjennomføringsevne og kvalitet på leveranse, bes leverandør oppgi 3 
referanser fra tidligere oppdrag. Relevant erfaring fra bransjen vil vektlegges. 
I tillegg bes leverandør beskrive organisasjon/tilgjengelige ressurser og legge ved cv for de personer som er 
tenkt benyttet på oppdraget. 

9. Tildeling av kontrakt og begrunnelse 

Tilbydere som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding per e-post om hvem 
oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og en kort begrunnelse for valget. Det tas forbehold om at 
tilbudene som mottas dekker vårt behov. 

 
Vedlegg: Kontrakt/Standard avtalebetingelser  
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VEDLEGG: STANDARD AVTALEBETINGELSER   

 
1. Prøvetid 

For nye leveranser anses de første 3 måneder som prøvetid.  Dersom Oppdragsgiver anser at leveransene ikke svarer til 

tilbudet, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

 

2. Priser 

Prisene er basert på vedlagt nettoprisliste eller vedlagt prisliste korrigert for avtalte rabatter.   

Prisene er angitt ekskl. MVA. 

 

Tilbud i perioden som er gunstigere enn de avtalte betingelser skal gjelde automatisk for Oppdragsgiver.  Leverandøren er 

forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for den enkelte virksomhet hos Oppdragsgiver.  

 

3. Prisendringer 

Prisene er faste for en periode på 12 måneder fra avtaleinngåelse.  Deretter kan prisene endres ihht. dette punkt.  Etter slik 

prisendring skal prisene igjen være faste i 12 måneder. 

 

Prisendringer i avtaleperioden skal ikke overstige det som kan dokumenteres som kostnadsendringer for den enkelte vare.  

Dersom leverandørens produkter får en prisendring som etter Oppdragsgiver s vurdering går utover naturlig 

sammenlignbare konkurrenters, gir dette grunnlag for reforhandlinger eventuelt oppsigelse av avtalen. 

 

Prisendring skal begrunnes skriftlig minst 2 måneder før ikrafttredelse og kan ikke settes i kraft før etter godkjennelse av 

Oppdragsgiver ved innkjøpslederen. 

 

4. Fakturering/betaling 

Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned pluss 30 dager forutsatt godkjent mottagelse og mottak av korrekt faktura.  

Eventuelle time og materialister leveres med faktura. Pakkseddel som dokumenterer mottak må følge faktura. 

 

Det skal ikke beregnes gebyrer i noen form. 

Ved forsinket betaling kan forsinkelsesrenter beregnes iht. Forsinkelsesrenteloven og forøvrig iht. den til enhver tid 

gjeldende forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenter skal beregnes pro anno. 

 

Faktura skal klart angi rekvisisjonsnummer eller andre referanser som Oppdragsgiver krever og klart angi hva fakturaen 

gjelder.  Dersom det ikke foreligger skriftlig bestilling må det oppgis navn på den som har bestilt varen/tjenesten, dato for 

bestilling og hvor varen/tjenesten ble levert. Faktura skal fortrinnsvis sendes som elektronisk faktura (EHF), alternativt per 

epost til okonomi@grue.kommune.no  

 

5. Levering/leveringsgaranti 

Leveringsbetingelsene er DDP til den enkelte virksomhet iht. gjeldende versjon av Incoterms. 

 

Leverandøren skal lagerføre de artikler avtalen gjelder.  Ved vareknapphet skal leverandøren gi leveranser til Oppdragsgiver 

høyeste prioritet.  Etter nærmere avtale med den enkelte virksomhet kan leverandøren opprette sikkerhetslager for artikler 

der dette er hensiktsmessig.  Dette skal normalt skje uten kostnader for Oppdragsgiver . 

Maksimal leveringstid fra lager er 3 virkedager fra bestillingsdato.  Restleveringer skal unngås. og antall poster med 

restleveringer skal i gjennomsnitt være lavere enn 10 % av totalt antall bestilte poster. 

 

Dersom leverandøren ikke kan levere eller ikke kan levere til rett tid, står Oppdragsgiver fritt til å handle fra andre 

leverandører. 

 

Restlevering skal normalt skje innen en uke etter hovedlevering.  Tidspunkt for restlevering skal angis ved ordrebekreftelse. 

 

6. Produktopplysninger, samarbeide etc. 

Leverandøren skal ta kontakt med den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen for å gi de nødvendige 

produktopplysninger og informasjon om leveringsforhold. Dette skal inkludere varekatalog og oppdatering av denne. 

 

Leverandøren skal i nødvendig grad utføre brukeropplæring for å sikre en faglig og økonomisk riktig bruk av produktene 

uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver. 

 

7. Transport av avtalen 

Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter ihht. denne avtale til tredje part uten den andre parts 

skriftlige godkjenning. 
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8. Statistikk 

 På forespørsel skal Leverandøren - uten omkostninger for Oppdragsgiver - utarbeide leveringsstatistikk for den enkelte 

virksomhet.  Oppdragsgiver skal også kunne få denne for alle virksomheter samlet. 

 Statistikken skal inneholde opplysninger om levert mengde, forbruk i kroner, antall leveranser, antall restleveranser og 

andre aktuelle opplysninger. 

 

9. Kvalitet - Helse, miljø og sikkerhet 

 Varenes kvalitet og leveransens utførelse forutsettes å være av førsteklasses kvalitet og ihht. relevante standarder.  Selger 

er forpliktet til å informere Oppdragsgiver s virksomheter om eventuelle lagringsforskrifter når levering skjer.  Det 

forutsettes at de produkter som leveres er offentlig godkjent, sertifisert, registrert o.l., der slik godkjenning er pålagt.  F.eks. 

skal medisinsk engangsutstyr være registrert i Statens institutt for folkehelse ihht. gjeldende forskrifter.  For kjemikalier 

skal det leveres produktdatablader. 

 

 Leverandøren skal arbeide for at emballasje reduseres til et minimum, at den er resirkulerbar og ikke inneholder 

miljøskadelige stoffer. 

 

10. Reklamasjoner 

Hvis varer ved levering har feil eller mangler, må reklamasjon skje omgående.  Den enkelte virksomhet avgjør om en vare 

skal avvises eller om den skal godtas mot en reduksjon av prisen.  Avviste varer skal byttes omgående for Leverandørens 

regning. 

 

11.  Lojalitet 

 Oppdragsgivers virksomhet skal følge opp og benytte avtalen. 

 Leverandøren forplikter seg til å ikke levere produkter til Oppdragsgiver  som leverandøren vet andre leverandører har 

inngått rammeavtale med Oppdragsgiver  på. 

 

 Oppdragsgiver er ikke bundet av denne avtale ved større innkjøp til prosjekter og investeringer. 

 

12. Oppsigelse 

 Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Dog slik at avtalen automatisk utløper når avtaleperioden utløper. 

 

 Ved vesentlig mislighold av avtalen kan avtalen sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning.  Oppdragsgiver kan si 

opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Leverandørens produkter har en vesentlig dårligere kvalitet enn forutsatt i 

tilbudet. 

 

13. Avtalen 

 Avtalen er skrevet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. 

 

 Eventuelle endringer i avtalen skal skje skriftlig og være undertegnet av begge parter for å være gyldig. 

 

 

14.  Mislighold av kontraktsforpliktelser 

 Brudd på pliktene i kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser.  

 

15. Rettsvalg og verneting 

 Avtalen er underlagt norsk rett og skal i sin helhet tolkes ihht. norsk rettsforståelse. 

 

 Dersom det oppstår en tvist i forbindelse med avtalen skal denne søkes løst ved forhandlinger.  Fører 

 forhandlingene ikke fram, skal tvisten løses ved voldgift. 

 At en tvist er bragt inn til avgjørelse ved voldgift fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser ifølge 

avtalen. Verneting er Glåmdal Tingrett. 

 

 

Kongsvinger, 15.09.2016 


