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I.1)

Meld interesse (http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=264643&B=VEGVESEN)

Syn dokument (http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=264643&B=VEGVESEN)

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av 
konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

Navn og adresser
Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 1010 Nordre Ål
Lillehammer
2605
NO
Kontaktperson: Line Rognstad
Telefon: +91 702423
E-post: line.rognstad@vegvesen.no
(mailto:line.rognstad@vegvesen.no)
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r): 
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no
(http://www.vegvesen.no/)

[NoticeSearch] (/) [Buyer] (/Home/Buyer) [Supplier] (/Home/Supplier)
[Help] (/Home/Help)



I.3)

I.4)

I.5)

II.1)

II.1.1)

II.1.2)

II.1.3)

II.1.4)

Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-
supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176
(https://eu.eu-
supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176)

Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, 
direkte og ubegrenset tilgang på:   
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=264643&B=VEGVESEN (http://eu.eu-
supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264643&B=VEGVESEN)
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:   
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
elektronisk via:   http://eu.eu-
supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264643&B=VEGVESEN
(http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=264643&B=VEGVESEN)
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal 
myndighet

Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

Anskaffelsens omfang

Tittel
Konkurranse om innovasjonspartnerskap for prosjektet KlimaGrunn
Referansenummer:  20/37870

Hoved-CPV-kode
73300000  -  Planleggingsarbeid og utførelse av forskning og 
utvikling

Type kontrakt
Tjenester

Kort beskrivelse
Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg søker i felleskap en 
partner for å utvikle en innovativ metode for å dokumentere styrke, 
deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av 
kvikkleire eller andre ustabile masser. Utviklingen skal skje gjennom 
et innovasjonspartnerskap i samarbeid med oppdragsgiver og 
gjennomføres via et felles prosjekt KlimaGrunn.



II.1.6)

II.2)

II.2.2)

II.2.3)

Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei

Beskrivelse

Tilleggs-CPV-kode(r)
43121000  -  Maskiner til boring av brønner
43124000  -  Boremaskiner
43132200  -  Borerigg
43410000  -  Maskiner til mineralbearbeiding
44000000  -  Konstruksjonsstrukturer og materiale; 
reserveprodukter til konstruksjon (bortsett fra elektriske apparater)
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45233100  -  Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater 
og gangstier
45234100  -  Byggearbeid i forbindelse med jernbaner
45243400  -  Arbeid i forbindelse med strandstabilisering
45262200  -  Brønnboring og fundamentarbeid
71351500  -  Grunnundersøkelser
71510000  -  Grunnundersøkelse av byggetomt
73100000  -  Forskning og eksperimentell utvikling
73300000  -  Planleggingsarbeid og utførelse av forskning og 
utvikling
45111230  -  Grunnstabiliseringsarbeid
38220000  -  Apparater til geologiske prøver
38230000  -  Elektromagnetiske geofysiske instrumenter
38270000  -  Geofysiske instrumenter til resistivitetsmåling
38290000  -  Instrumenter og utstyr til landmåling, hydrografi, 
oseanografi, hydrologi, meteorologi
38293000  -  Seismisk utstyr
38400000  -  Instrumenter til kontroll av fysiske egenskaper
42641000  -  Verktøymaskiner til bearbeiding av stein, keramisk, 
betong eller glass
44114000  -  Betong 
44114200  -  Betongprodukter
44114210  -  Betongpæler
73110000  -  Forskning
73111000  -  Forskningslaboratorietjenester
38431000  -  Detektorer
31110000  -  Elektriske motorer
50433000  -  Kalibreringstjenester
35125100  -  Sensorer

Sted for gjennomføring
NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
NUTS-kode:  NO03 -  Sør-Østlandet
Region: Sør-Østlandet



II.2.4)

II.2.5)

II.2.6)

II.2.7)

II.2.9)

II.2.10)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

NUTS-kode:  NO02 -  Hedmark og Oppland
Region: Hedmark og Oppland
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Beskrivelse av anskaffelsen
Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg søker i felleskap en 
partner for å utvikle en innovativ metode for å dokumentere styrke, 
deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av 
kvikkleire eller andre ustabile masser. Utviklingen skal skje gjennom 
et innovasjonspartnerskap i samarbeid med oppdragsgiver.

Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er 
oppgitt bare i konkurransegrunnlaget

Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den 
dynamiske innkjøpsordningen

Start: 16.11.2020  /  Slutt: 01.07.2022
Denne kontrakten kan fornyes: nei

Informasjon om begrensning av antall leverandører 
som skal velges ut til a�  gi tilbud

øvre grense: 7
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører: 
Dersom det melder seg flere enn 7 leverandører som oppfyller 
kvalifikasjonskravene, vil oppdragsgiver rangere leverandørene 
etter følgende utvelgelseskriterium:
Referanseoppdragenes relevans og kompleksitet opp mot 
oppdragsgivers behovsbeskrivelse.

Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei

Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei

Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som 
finansieres med EU-midler: nei

Tilleggsinformasjon
Tilbudskonferanse vil bli avholdt i Statens vegvesens lokaler på 
Bryn.
Adresse: Brynsengfaret 6A, 0667 OSLO
Dato: 16.03.2020 kl.12.00.



III.1)

III.1.1)

III.1.2)

III.1.3)

III.2)

IV.1)

IV.1.1)

IV.1.4)

IV.1.8)

Påmelding og antall deltakere må skje innen 12.03.2020, via 
meldinger i KGV eller på e-post til: line.rognstad@vegvesen.no

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk 

informasjon

Kvalifikasjonskrav

Egnethet til a�  utføre de faglige aktivitetene, inkludert 
krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller 
et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være 
registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister 
i den staten leverandøren er etablert
Skatteattest
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av 
skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Økonomisk og finansiell kapasitet
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:   
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å 
gjennomføre kontrakten.
Minimumskrav:   
Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig 
til å oppfylle kravet.

Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:   
Leverandøren skal ha eller ha tilgang til, erfaring og kompetanse fra 
forskning og utvikling,inkludert utvikling og gjennomføring av 
innovative løsninger.
Minimumskrav:   
Leverandøren skal beskrive sine inntil 3 mest relevante 
referanseprosjekter i løpet av de siste 5 årene.

Kontraktsvilka� r

Del IV: Prosedyre

Beskrivelse

Type prosedyre
Innovasjonspartnerskap

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller 
tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere 
antallet løsninger, eller tilbud

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige 



IV.2)

IV.2.2)

IV.2.4)

IV.2.6)

VI.1)

VI.4)

VI.4.1)

VI.5)

anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA : ja

Administrativ informasjon

Tidsfrist for a�  motta tilbud eller forespørsel om 
deltakelse

Dato:  03.04.2020
Lokal tid:  12:00

Spra�k som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan 
sendes inn pa�

Norsk

Vedsta�elsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er 
bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.12.2020

Del VI: Utfyllende informasjon

Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei

Klagebehandling

Organ som er ansvarlig for den formelle 
klagebehandlingen

Oslo tingrett
C.J. Hambros plass 4
Postboks 2106 Vika
0125
NO
Telefon: +47 22035200
E-post: oslo.tingrett@domstol.no
(mailto:oslo.tingrett@domstol.no)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
28.02.2020

[Support]: support@doffin.no (mailto:support@doffin.no)  | [Phone]: 23 
96 00 10  | Difis nettsteder (http://www.difi.no/artikkel/2012/10/difis-

nettsteder)


