BILAG NR. 2

Partnerens løsningsbeskrivelse
Partneren skal i bilag 2 beskrive sin løsning (Partnerens løsningsbeskrivelse ifm. tilbudet) i forhold til
Oppdragsgivers behovsbeskrivelse og krav. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i Oppdragsgivers
behovsbeskrivelse og kravtabeller i bilag 1. I tillegg må relevante punkter nedenfor fylles ut.

Partnerens løsningsbeskrivelse i henhold til bilag 1
Løsningsbeskrivelsen skal leveres iht. dokumentasjonskravene angitt i konkurransegrunnlag kapittel 8,
under tildelingskriteriene kvalitet. I tillegg til utfyllelse av bilag 2 skal løsningsbeskrivelsen inneholde en
presentasjon/rapport av ideen/konseptet. Tekst og illustrasjon skal være godt lesbare.

Kvalitet
Utover å få frem løsningens konseptuelle idé, skala og prinsipielle detaljer for deployering skal leveransen
beskrive fordeler og ulemper ved idéen for de angitte titler og temaer:
Tittel 1: Oppfyllelse av behov: Redegjøre for i hvilken grad løsningsideen har potensiale til å oppfylle
behovene og hvilke utfordringer som anses som relevant i den videre utviklingen for at konseptet skal kunne
oppfylle behovene og funksjonskravene i henhold til konkurransegrunnlagets Bilag 1.
Dette redegjøres for i hvert sitt avsnitt:

-

Funksjon
Montering og drift
Robusthet
Kompakthet
Miljø og Bærekraft

Tittel 2: Grad av innovasjon:
Innovasjonsgraden må beskrives på en måte som får frem forskjellen mellom dagens tilgjengelige
løsninger og den foreslåtte løsning, og fremhever hva som er den innovative delen av løsningen. Bruk av ny
teknologi og i hvilken grad det utviklede produktet vil kunne inngå i en mer miljøvennlig produksjon kan
beskrives under dette temaet.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang
Fylles ut dersom det er åpenbare feil, mangler eller uklarheter i Oppdragsgivers kravspesifikasjon.
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Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser
Fylles ut før signering av avtalen.

Avtalens punkt 6.1 Oppdragsgiverens ansvar og medvirkning
Fylles ut før signering av avtalen.

Avtalens punkt 9.1 Eksterne rettslige krav og tiltak generelt
Fylles ut ved behov for justering eller endring før signering av avtalen.

