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mannskap. 
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1 Oppdraget og administrative bestemmelser 
Alstahaug kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: 
”Snøbrøyting Tro - tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap” 
 

1.1 Om Oppdragsgiver 
Alstahaug kommune ligger i Nordland fylke, sentrum er byen Sandnessjøen. Kommunen har 
ca 7.300 innbyggere.  
 

1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 
Eventuelle henvendelser skal rettes til kommunens kontaktperson som er: 
Navn : Enhetsleder Tom Andre Johansen, tlf 75075617, mobil 90874044 
E-postadresse : tom.andre.johansen@alstahaug.kommune.no 
 
Eventuelle spørsmål skal fortrinnsvis rettes til kontaktpersonen per e-post. 
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte 
kontaktperson. 
 

1.3 Anskaffelsen gjelder 
Alstahaug kommune vil for sesongen 2022 - 2026 ha behov for innleie av maskiner/ustyr og 
mannskap til vintervedlikehold av kommunal veg. Arbeidet vil omhandle brøyting og strøing 
med traktor inkl.fres og/eller skjær/plog og sandstrøer.  
 
Arbeidsoppgaven vil variere i størrelse og omfang, avhengig av snøfall og tilstand på 
vegdekke. 
 
Oppdraget skal gjennomføres på ca 5,4 km kommunal veg på Tro. Veianlegget er inklusive 
snuplasser og parkeringsplasser: 
Fergeleiet – «Kjærlighetskroken»  0,6 km 
«Kjærlighetskroken» - Korsveien  0,3 km  
Korsveien – Halssjøen   0,4 km 
«Kjærlighetskroken» - Rødøya  2,8 km 
Sørstua     1,3 km 
 
Brøyting og strøing skal gjennomføres ved minimum 10 cm nysnø, eller når forholdene gjør 
dette nødvendig. Veianlegget skal være gjennombrøytet før kl.06.30 på hverdager.  
 
Kommunen bekoster og holder strøsand. 
 

1.4 Tidsplan 
Planlagt uke Aktivitet 
40 Invitasjonen sendt til tilbydere/konkurranse ble kunngjort 
42 Tilbudsfrist 17.10.2022 kl. 12.00 
42 Tilbudsevaluering og valg av tilbud 



 
 

2 Krav til leverandørene 

2.1 Kvalifikasjonskrav 
Det skal dokumenteres at maskiner som tilbys til enhver tid tilfredsstiller alle offentlige krav 
til godkjenninger og det ytre miljø. 
Bemanning til bruk på maskiner og utstyr skal ha nødvendige sertifikater og godkjenninger. 
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 
 

2.2 Krav til dokumentasjon 
Tilbudet skal inneholde: 
 
Foretak som leverer tilbud skal fremlegge: 

- Skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av 
kemner/kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 

- Firmaattest. 
 
Foretak og privatpersoner skal også fremlegge: 

- Forsikringsbevis på aktuelle kjøretøy  
 

3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 

3.1 Kravsspesifikasjon/leveransebeskrivelse 
3.1.1 Generelt om leveransen 
Alle maskiner og utstyr som tilbys skal til enhver tid tilfredstille krav til 
godkjenninger/sertifiseringer. Det vil også bli tatt hensyn til det ytre miljø, slik at maskiner 
som ikke tilfredstiller disse krav ikke vil komme i betraktning ved kjøp av tjenester. Med ytre 
miljø menes lekkasjer og oljesøl fra maskiner og utstyr. 
 

3.1.2 Gjennomførings- og leveringstidspunkt 

Oppdragene skal utføres i perioden 2022 – 2026, til sammen 4 sesonger. 
 

3.1.3 Kontrakt 

Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkår, NS 8406:2009, Forenklet norsk bygge og 
anleggskontrakt. 
 



3.1.4 Prisjustering 

Enhetspriser fra denne konkurransen legges til grunn og reguleres iht. NTNU’s prisindeks for 
anleggsmaskiner, første gang 01.10.2023.  
 

3.2 Tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt skal skje utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste pris. 
 

3.2.1 Kontraktører/underleverandører 

Et arbeid skal utføres av entreprenør og dennes ansatte i tjenesteforhold. 
 
Avtaler om underentreprise med enkeltmannsforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i anbudet og må godkjennes skriftlig av 
oppdragsgiver. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer 
ikke entreprenørens forpliktelser overfor oppdragsgiver. 

 
Det forutsettes at anbefalte seriøsitetskrav følges, jfr. vedlegg 2 

4 Regler for gjennomføring av konkurransen 
 

4.1 Anskaffelsesprosedyre 
Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og de 
bestemmelsene som følger av dette konkurransegrunnlag. 
 
Anbudskonkurranse 
Konkurransen vil bli gjennomført som en anbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke tillatt. 
Leverandøren oppfordres til å gi sitt beste tilbud. 
 

4.2 Forenklet kunngjøring 
Konkurransen er også offentliggjort på: 
www.alstahaug.kommune.no.  
 

4.3 Krav til tilbudet og innleveringssted 
Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes 
”Snøbrøyting Tro” 
 
Ved innlevering av ferdigutfylt skjema (tilbudsskjema) skal det følge med et tilbudsbrev 
(følgebrev) som skal være datert og signert av bemyndiget person hvor det skal tydelig 
fremgå: 
Navn/ Virksomhetens navn 



Adresse 
Ev. organisasjonsnummer 
Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer 
Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i 
tilbudet forbeholdet. 
 
 
Tilbudet skal leveres til: 
Navn:   Alstahaug kommune 
Adresse:  Postboks 1006  

8805 SANDNESSJØEN 
Att: Tom A. Johansen 

 
Det er ikke tillatt å levere tilbud pr e-post. 
 

4.4 Tilbudsfrist 
Tilbudsfrist er satt til 17.10.2022 kl. 12.00 
 
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. 
For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart 
(posten, budfirma, etc.). 
 

4.5 Vedståelsesfrist 
Leverandørene er bundet av tilbudet i 3 måneder fra tilbudsfrist. 
 

4.6 Tildeling av kontrakt og begrunnelse 
Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om 
hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. 
 

 

5 Vedlegg 
Vedlegg 1: Tilbudsskjema 
Vedlegg 2: Seriøsitetskrav 


