
Konkurranse 248206 - Plan og designkonkurranse - Sirkulær energiforsyning for 

instrumentering ved veg 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Delkontrakt: Sirkulær energiforsyning for instrumentering ved veg 

Ikoner:

 Obligatorisk krav

 Dokumentvedlegg kreves for å svare

 Dokumentvedlegg er tillatt som en del av svaret

 Utgår 

Kvalifikasjonskrav 

Krav:

Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten 

leverandøren er etablert.

Dokumentasjonskrav:

Norske selskaper: Firmaattest

Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert. 

 Ja, vedlagt 

 Nei 

Krav:

Innlevering skatteattest.

Dokumentasjonskrav:

Leverandører skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjelder bare dersom 

leverandøren er norsk. 

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i 

konkurransen eller tilbud. 

 Ja, vedlagt 

 Nei 

Krav:

Leverandøren skal ha erfaring fra utvikling av løsninger som er relevant i lys av Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse.

Dokumentasjonskrav:

Beskrivelse av leverandørens inntil to mest relevante oppdrag (referanseprosjekt). Beskrivelsen må inkludere 

angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Det er leverandørens ansvar 

å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. 

Ansattes tidligere erfaring fra tidligere relevante prosjekter kan brukes som referanseoppdrag til kvalifikasjon. 

Da må eventuelt CV vedlegges for den ansatte. 
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Utvelgelseskriterier 

 Ja, vedlagt 

 Nei 

Dersom det melder seg flere enn 6 kvalifiserte leverandører, vil Oppdragsgiver foreta en utvelgelse og 

invitere inntil 6 stk. videre til å inngi løsningsforslag/ideskisse.

Utvelgelsen vil være basert på følgende prioriterte utvelgelseskriterier:

1) Erfaring med hydrogen

Leverandør må ha erfaring fra prosjekter med hydrogenbrenselscelle eller lagring av hydrogen.

Dokumentasjonskrav:

Dette skal dokumenteres med inntil 3 referanseprosjekter.

Det vil bli vektlagt prosjekter som kan vise til erfaringer med bruk av mindre brenselsceller, og løsninger med 

lagring av hydrogen i mindre skala. 

2) Erfaring med utvikling av produkter

Leverandør skal vise til erfaring med utvikling av nye produkter. Erfaringen kan gjerne være basert på 

sammensetting/bygging av produkter ved hjelp av eksisterende moduler/objekter/ komponenter til ett nytt 

produkt.

Dokumentasjonskrav:

Dette skal dokumenteres med inntil 3 relevante referanseprosjekter hvor utviklingsprosessen for utviklet 

produkt er beskrevet. 

 Dokumentasjon for utvelgelseskriterie 1 og 2, vedlagt 

 Nei 
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