
 
 
 

  

BILAG NR. 7 Samlet pris og prisbestemmelser  

Bilage t e r de lvis fylt ut av Oppdragsgive r og skal fylles ut av tilbyder i henhold til anvisningene .  
 
Avtalens punkt 5.1 Partnerens ansvar for sine ytelser  
Partneren har ansvar for at leveransen den samlede  leveransen (den he lhe tlige  løsningen) dekker de  
funksjoner og krav som er spesifise rt i avtalen (bilag 1), og tilpasse t den tekniske  plattformen (bilag 3). 
 
Hvis leveransen avviker fra de t som er avtalt i henhold til denne  avtalen, e r de t Partnerens ansvar å avhje lpe  
avvike t på en slik måte  at leveransen bringes i overensstemmelse  med de t som er avtalt. 
Fylles ut ved behov for utdyping e lle r endring før signering av avtalen. 
 
Avtalens punkt 5.4 Samarbeid med tredjepart   
Eventue lt vederlag for bistand i henhold til avtalens punkt 5.4 skal væ re  inkludert i vederlage t i henhold til 
avtalens punkt 8.1 og spesifise ringen nedenfor.  
 
Avtalens punkt 8.1 Vederlag   
Pris på utvikling av løsning   
Oppdragsgiver har inntil 13,5 mill. kroner inkl. mva. bevilge t fra Innovasjon Norge  til utvikling av e t nytt 
produkt/konsept.  
 
Alle  priser og næ rmere  be tinge lser for de t vederlage t Oppdragsgiver skal be tale  for Partnerens yte lser skal 
fremkomme her. Partneren må oppgi en totalpris for oppdrage t. Med «oppdrage t» menes fase  1 til og med 
3 i partnerskapet. Partneren må synliggjøre  hvordan totalprisen e r bygget opp ved å spesifise re  de  ulike  
e lementene  prisen består av. Totalprisen må inkludere  alle  kostnader knytte t til gjennomføringen av 
partnerskapet (hvis nødvendig, legg til fle re  rader i tabe llen under). Totalprisen vil bli evaluert under 
tilde lingskrite rie t kostnad. 
Fyll inn priselementer, enhetspriser og tota lpris i tabellen under:  

Prise lement  Pris i NOK eks. mva.  
Fase  1    
Post 1 (EKSEMPEL)   
Post 2    
Osv.    
    
Fase  2    
    
    
    
    
Fase  3    
    
    
    
    
Total pris for utvikling av løsning    



 2 AV 3 
 

   
Kostnader knytte t til eventue lle  forbehold skal oppgis.  
 
Partneren vil motta vederlag underve is i Partnerskapet basert på følgende  plan: 
 

Fase   Beskrive lse  av oppnåe lse  (milepæ l)  Prosent av totalt vederlag  
0  Avtale inngåe lse   10 %  
1  Ferdigstilt utviklingsfase  og godkjennelse  av den enkelte  

de lleveranse  i henhold til avtalte  mål  
20 % 

2  Ferdig utarbe ide t, teste t og godkjent ende lig prototype   30 %  
3  Produksjon av prøveserie  og godkjent testing  40 % 
Total    100 % 

Ved kun de lvis oppnåe lse  av den enkelte  fase  vil utbe talt vederlag kunne  reduseres forholdsmessig. 
 
 
Pris på opsjon for kjøp av løsning  
Oppdragsgiver har opsjon på kjøp av utvikle t løsning, jf. avtalens punkt 2.5. Partneren skal sæ rskilt prise  
opsjon for kjøp av løsningen.  
 
Denne  prisen skal ikke  væ re  inkludert i pris på utvikling av løsningen, e tte rsom Oppdragsgive r har en 
ensidig re tt til å kjøpe  løsningen e tte r endt Partnerskap.  
 
Pris på kjøp av løsningen vil ikke væ re  en de l av tilde lingskrite rie t kostnad.  
 
Oppdragsgiver vil gjennomføre  avklaring av pris på kjøp av løsningen i to omganger: 

1) Før signering av avtale  om innovasjonspartne rskap skal de t avtales maksimumskostnad for kjøp 
av løsningen, inkludert drift og vedlikehold. Maksimumskostnaden omfatte r også eventue lle  
virksomheter oppgitt i bilag 11 med re tt til å benytte  kjøpsopsjonen. 
2) Før eventue ll utløsning av opsjon, skal Oppdragsgiver i samråd med Partneren ha mulighe t til å 
fastse tte  endelig volum, pris- og prismodell, innenfor maksimumskostnad i punkt 1. 
 

Ved prising av opsjon, skal Partneren ta utgangspunkt i at løsningen som utvikles kan tas i bruk av Luftving – 
3 moduler.  

 
Dersom Oppdragsgiver ve lger å utløse  opsjon for kjøp av løsningen, tas de t sikte  på å inngå en avtale  på 2 
år, med opsjon på forlenge lse  av avtalen med 2+2 år, de t vil si en maksimal samle t avtaleperiode  på 6 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fyll inn prise lementer og maksimumskostnad (pris) i tabe llen under: 
 



 3 AV 3 
 

Prise lement Maksimumskostnad i NOK eks. mva. 
per år  

Ferdig løsning [tilbyder fylle r inn som de l av sitt 
tilbud] 

Vedlikehold (dersom aktue lt) [fyll inn] 

Annet [fyll inn] 

Maksimumspris på kjøp av 
løsning: 

[fyll inn] 

 
Reise tid og utlegg, herunde r re ise - og die ttkostnader, dekkes ikke . Alle  oppgitte  prise r skal væ re  eksklusive  
merverdiavgift og i norske  kroner, men inklusive  alle  andre  kostnade r. 
 
Kostnader knytte t til eventue lle  forbehold skal oppgis. 
 
Partnerens besvare lse : [tilbyder fylle r inn som de l av sitt tilbud] 
 
Avtalens punkt 8.2 Fakturering   
 
Alle  fakturaer og kreditnotaer skal sendes e lektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak, se  
https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/e lektronisk-faktura/ for mer informasjon.  
Betalingsfristen skal væ re  30 dager regnet fra dato for mottak av korrekt faktura. 
 
Mangelfull faktura vil uten forvarsel bli returnert til Partneren for re tting. Partneren skal sende 
kreditnota på faktura som er sendt i retur, og ny korrekt faktura sendes med ny betalingsfrist på 30 
dager. 
 
Betaling innebæ rer ingen godkjennelse  av Leveransen. 
 
Avtalens punkt 12.6 Partners merarbeid og andre merutgifter som følge 
av uforutsette hendelser som ikke skyldes Partner  
Partners merarbe id og merutgifte r som følge  av forsinke lser som skyldes Oppdragsgiver, e lle r uforutse tte  
hendelser som ikke  skyldes Partner vil dekkes e tte r næ rmere  avtale  med Oppdragsgiver.  

https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/elektronisk-faktura/
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