
BÆRUM KOMMUNE  

      

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: Post@baerum.kommune.no 
 

   

 

 
      
      
      
            

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 20/18609 07.06.2021 
 

Tildeling av kontrakt – Sensorer i sandfang etc.  
 
Vi viser til tilbudskonkurranse med forhandling for: 
Kjøp av tjeneste med sensorer i sandfang og fordrøyningsmagasiner, inkludert datafangst og 
analyse til driftshensyn, med 1 års testperiode, til Bærum kommune. 
 
Følgende ni leverandører leverte tilbud innen søknadsfristen: 

• Aiwell Water AS 

• aPOINT AS 

• Autup AS 

• Cautus Geo AS 

• Guard Automation AS 

• Last Mile Communication AS 

• Process Partner AS 

• Storm Aqua AS  

• Volue Industrial IoT AS 
 
Process Partner AS sitt tilbud ble avvist pga. forhold ved tilbudet. 
De 8 andre leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene. 
Aiwell Water AS og Cautus Geo AS ble rangert lavest av de 8 tilbudene, basert på 
evalueringskriteriene. 
 
Bærum kommune besluttet å inngå skriftlige forhandlinger med følgende 6 leverandører: 

• aPOINT AS 

• Autup AS 

• Guard Automation AS 

• Last Mile Communication AS 

• Storm Aqua AS  

• Volue Industrial IoT AS 
 
Det ble opplyst at det kun ville bli en forhandlingsrunde. 
Kun aPOINT AS leverte ikke inn revidert tilbud innen tilbudsfristen 27. mai,  
Deres opprinnelige tilbud ble da evaluert med de 5 andre.  
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Valg av leverandør 
Bærum kommune har evaluert de endelige tilbudene og besluttet å tildele kontrakt til: 
Storm Aqua AS. 
 
Kriterier for valg av tilbud 
TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING 
Det var fastpris evalueringsmodell, fastprisen er 1,9 MNOK eks. mva. 
Tilbyderne konkurrerer om å tilby mest mulig: 
1: Kvalitet (vekting 50 %): funksjonalitet/innovasjon. 
Evalueres fra tabell 1 og 2 ifra Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse og krav til ytelse. 
 
2: Volum (vekting 50%): 
Antall sensorerte sandfang: maksimalt antall sensorer er 90 (50% økning fra de utlyste 
utgangsmengder i prisskjemaet). 
 
Tildeling har skjedd på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom mengde 
og  kvalitet i henhold til tildelingskriteriene opplyst i konkurransegrunnlaget. Dette gir følgende 
rangering: 
 

• 1: Storm Aqua AS 

• 2: Autup AS 

• 3: Volue Industrial IoT AS 

• 4: Guard Automation AS 

• 5: Last Mile Communication AS 

• 6: aPOINT AS 
 

Begrunnelse for valg av leverandør 
Valgte leverandør Storm Aqua AS har tilbudt løsninger med følgende hovedfordeler: 
1: Maksimalt antall sensorer, mengder som teller 50% i evalueringen. 
 
Kvalitet som teller 50% i evalueringen: 
2: Tilbudt maksimalt antall ulike måleteknologi-typer sensorer i både våte- (med vannspeil) og 
tørre- (normalt uten vannspeil) sandfang, med overbevisende kvalitet, gode beskrivelser, med 
relevante egne erfaringer og redegjørelser for løsningene.   
3: Batterikapasiteten for alle sensorer er så stor, at målesystemet kan måle godt over 7 år, 
kombinert med hyppige og med nøyaktige målinger presentert i detaljerte målekurver. 
 
4: Leverandøren har utarbeidet fremdriftsplan og kvalitetsbeskrivelser som er svært grundige, 
detaljerte og fremstår som realistiske å levere og montere, inkludert all programvare og 
funksjonalitet. Den funksjonelle og kvalitetsmessige, og økonomiske risikoen ved tilbudet 
vurderes som relativt lav. 
 
Karensperiode 
Oppdragsgiver kan tidligst inngå kontrakt 10 dager etter utsendt tildelingsbrev i Mercell KGV. 
Meddelelsen er sendt samtidig til alle berørte leverandører. 
Bærum kommune takker leverandørene for innleverte tilbud. 
 
Med hilsen Heidi Elise Rygg, Enhetssjef, Anskaffelse 
 
Kurt Bøystad, Avdelingsleder Vei- og trafikk      

Bjørn Skog, Senioringeniør 
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