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DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET
SENTRALIDRETTSANLEGGET PÅ ØRMELEN OG SKØYTEBANEN VED
VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - VALG AV TILBYDER
og skøytebanen ved Verdal videregående skole”
skole har
Anskaffelsen ” Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og
vært ute på åpen tilbudskonkurranse.
tilbudskonkurrans Konkurransen ble annonsert i databasene Doffin og TED, hvor også
konkurransegrunnlag/forespørsel ble lagt inn som vedlegg til kunngjøringen.

1.

Godkjenning av tilbud

Innen tilbudsfristen 24.10.12
.12 kl 14:00 kom det inn i 2 tilbud, jf. vedlagte kopi av protokoll fra tilbudsåpning.
til
Følgende tilbud
bud er åpnet, kontrollert i forhold til krav til tilbudet, og godkjent:
1.
2.

Verdal Idrettslag,
drettslag, Verdal
Anleggsgartner 1 Vesterbekkmo AS,
A Mosjøen

2. Godkjenning av tilbyderne
Tilbudene skulle vedlegges dokumentasjon som viser at de oppfyller kvalifikasjonskravene,
kvalifikasjonskravene og dokumentasjon
som gir grunnlag for å vurdere tilbudene opp mot fastsatte tildelingskriterier.
Begge tilbudene innholdt alll etterspurt dokumentasjon, og denne er gjennomgått og godkjent i samsvar
samsv med
kvalifikasjonskrav til tilbyder. Begge tilbyderne ble godkjent.

3. Tilbudsvurdering
3.1 Tildelingskriterier
I følge forespørselen (konkurransegrunnlaget) skal det tilbudet som anses mest økonomisk fordelaktig,
fordelakt velges.
Følgende tildelingskriterier skal legges til grunn, med tilhørende vekting:
•
•

60 %: Pris.
40 %: Kvalifikasjoner hos de som skal utføre arbeidene.
arbeidene

På begge kriterier gis karakterverdi fra 1 til 10,
10 og hvor 10 er beste karakter. Tilbud med laveste
laves pris, angitt
som årlig driftstilskudd i utfylt tilbudsskjema, får karakter 10, mens karakteren for de øvrige tilbud reduseres
%-vis i forhold til %-vis
vis økning i pris (for eksempel
eksempel 10 % høyere årlig driftstilskudd gir karakter 9). Det andre
kriteriet baseres
eres på CV for medarbeidere på oppdraget og liste over relevante prosjekt (forvaltning og drift av
idrettsanlegg) for medarbeiderne, og vurderes av oppdragsgiver og rådgiver etter beste skjønn.
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3.2 Vurdering
Pris
Følgende årlige driftstilskudd ekskl. mva. er tilbudt:
• Tilbud 1: kr. 674.000,• Tilbud 2: kr. 1.080.500,Tilbud nr. 1 har lavest pris og får karakteren 10. Beregnet karakter for tilbud nr. 1, som har ca 60 % høyere
pris, blir da 4.
Kvalifikasjoner hos de som skal utføre arbeidene
Tilbyder nr. 1 har etter avtale med Verdal kommune hatt ansvar for drift av de aktuelle idrettsanleggene i 20
år. Driftsansvarlig (banemester) de siste år døde imidlertid nylig, og som ny driftsansvarlig er tidligere
assistent til banemesteren ansatt. Nyansatt banemester har tidligere utført arbeid på idrettsanleggene og skal
utføre det meste av oppdraget. Idrettslaget er i ferd med å ansette ny assistent.
Tilbyder nr. 2 har tilbudt personell med utdanning som anleggsgartner og erfaring fra drift av idrettsanlegg i
Vefsn kommune.
Tilbyder nr. 2 får karakteren 10 siden han har dokumentert de beste kvalifikasjonene for de som skal utføre
arbeidet. Tilbyder nr. 1 får etter en skjønnsmessig vurdering karakteren 6.
Sammenstilling av tildelingskriteriene
Kriterium
Vekt
Pris
Kvalifikasjoner
Totalt

0,60
0,40
1,00

Tilbud nr. 1
Karakter Poeng
10
6,0
6
2,4
8,4

Tilbud nr. 2
Karakter Poeng
4
2,4
10
4,0
6,4

4. Meddelelse om kontraktstildeling - Klageadgang
Med henvisning til § 22-3 i Forskrift om offentlige anskaffelser meddeles det herved at Verdal kommune vil
tildele kontrakten for anskaffelsen ” Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal
videregående skole” til Verdal Idrettslag.
Eventuell klage på denne beslutningen må framsettes skriftlig til
Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal,
med kopi til undertegnede,
og må være adressaten i hende senest 09.11. 2012 kl 12:00.
Med hilsen
for RG-prosjekt AS

Finn Åge Søråsen
Siviling. MRIF
Mobiltelefon: 91 59 58 79
E-post: fas@rg-prosjekt.no

Vedlegg: Kopi av protokoll fra tilbudsåpning
Kopi: Verdal kommune v/Bård Kotheim, Postboks 24. 7651 Verdal

