Tilslutningserklæring

Tilslutningserklæring og fullmakt
Gjelder anskaffelsesprosess og samkjøpsavtale
Kjøp av elektronisk medisineringsstøtte

___________________ kommune (heretter kalt Samarbeidspartner) tilslutter seg herved
overnevnte anskaffelsesprosess som skal gjennomføres av Larvik kommune.
Samarbeidspartner gir med dette Larvik kommune fullmakt til å gjennomføre
anskaffelsesprosess og velge leverandør(er). Betingelser for anskaffelsen
(konkurransegrunnlaget) skal godkjennes av alle samarbeidsparter. Samarbeidspartner
inngår og signerer egen kontrakt med den/de leverandører som velges av Larvik kommune
og har ansvar for oppfølging av egen kontrakt gjennom hele kontraktsperioden.
Samkjøpsavtalen er forpliktende og obligatorisk ved kjøp av de varer/tjenester som avtalen
omfatter.
Samarbeidspart bekrefter med dette at betingelser for samarbeid (se under betingelser) er
lest og akseptert.
Avtalen signeres av:
Kontaktperson hos samarbeidspart:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

(navn, tittel)

____________________________

______________________________

(navn, tittel, kontaktinfo)

(dato, sted)

______________________________
(signatur)

Denne tiltredelseserklæringen skal returneres Larvik kommune v/Marija Stanarevic
E-post: marija.stanarevic@larvik.kommune.no innen 25.10.17

1

Betingelser

1. Betingelser for samarbeid
a) Larvik kommune har ansvaret for å gjennomføre anskaffelsesprosessen i
samarbeid med samarbeidspartnere. Betingelser for anskaffelsen
(konkurransegrunnlaget) skal godkjennes av alle samarbeidsparter. Hver
samarbeidspartner skal inngå og signere kontrakt med valgte leverandør(er), og
har selv ansvar for sin del av avtalen i kontraktsperioden.
b) For å delta i samkjøpsavtalen må den enkelte samarbeidspart signere en
tilslutningserklæring som bekrefter at samarbeidsparten forplikter seg til å bruke
samkjøpsavtalen når den foreligger. Hver samarbeidspart har ansvar for å sende
tilslutningserklæringen til Larvik kommune innen den frist Larvik kommune setter.
Dersom slik skriftlig tiltredelse ikke foreligger innenfor fristen vil rett til å delta i
samkjøpsavtalen bortfalle. Når skriftlig tiltredelse er gitt, er samarbeidspart
forpliktet til å inngå og signere kontrakt med den leverandør Larvik kommune med
tilslutning fra de øvrige samarbeidsparter velger å inngå samkjøpsavtale med.
Tilslutningserklæring inneholder en fullmakt hvor den enkelte samarbeidspart gir
Larvik kommune fullmakt til å gjennomføre anskaffelsesprosessen og velge
leverandør.
c) Samarbeidspartnernes forplikter seg til å delta i prosessen med å ta fram
konkurransegrunnlaget i hovedsak gjennom workshoper og dialog. Larvik
kommune har ansvaret for å fasilitere workshoper og sørge for god
kommunikasjon ved å opprette en gruppe med representanter fra alle kommuner
og aktiv bruk av informasjonsdeling. Samarbeidspartnerne har et selvstendig
ansvar for å holde seg oppdatert.
Det opprettes en arbeidsgruppe som skal representere de ulike kommunenes
interesser i anskaffelsen. Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlaget som
vil bli sendt ut på høring blant samarbeidspartnerne. Dette innebærer også
evalueringskriterier og vekting pris/kvalitet. Styringsgruppen er anskaffelsens
beslutningstaker og vil bestå av utvalgte ledere fra samarbeidskommuner,
maksimum 5 personer.
2. Ansvarsforhold
Både Larvik kommune og samarbeidspartnere er forpliktet til å informere hverandre i
forhold som kan ha betydning gjennomføring anbudsprosessen. Dette inkluderer
habilitetsvurderinger.
Eventuelle klagesaker til KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser), tingretten,
eller krav om erstatning for negativ kontraktsinngåelse som gjelder Larvik kommunes
håndtering av anskaffelsesprosessen er Larvik kommunes ansvar. Ved eventuelle
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krav om positiv kontraktsinteresse hefter hver samarbeidspartner for sin del av den
totale kontraktens verdi.
Larvik kommune står ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen med
involvering av de andre samarbeidspartnerne. Alle samarbeidspartnerne signerer
innholdsmessig identiske kontrakter. Hver samarbeidspartner har selv ansvar for å
fylle ut unike deler av sin kontrakt med riktig informasjon og signerer egen kontrakt
med leverandør innen vedståelsesfristens utløp.
Larvik kommune har ansvar for å følge opp prisjusteringer samt eventuelt andre felles
kontraktsmessige spørsmål for alle samarbeidsparter. Hver samarbeidspartner er
ellers ansvarlig for å følge opp sin kontrakt inkludert avrop.
3. Mislighold
Eventuelle krav om erstatning kan fremmes av den enkelte samarbeidspart for denne
samarbeidsparts kontrakt med leverandør(er). Krav om erstatning som gjelder alle
samarbeidsparters kontrakt kan fremmes av Larvik kommune på vegne av
samarbeidspartene.
Eventuelle erstatningskrav skal ved mottak videresendes til de aktuelle
kontraktspartene det gjelder, eventuelt til Larvik kommune, se punkt 2.
Ansvarsforhold. Avgjørelse om heving av den enkelte samarbeidsparts kontrakt på
grunn av leverandørens mislighold tas av den enkelte samarbeidspart.
4. Oppsigelse
Dersom en samarbeidspart sier opp kontrakten påvirker det ikke de øvrige
kontraktene i samkjøpsavtalen.
5. Habilitet
Samarbeidspartnerne forplikter seg til å foreta og lever habilitetsvurderinger knyttet til
anskaffelsen sammen med tilslutningserklæringen. Dette vil være spesielt viktig med
tanke på at mange kommuner har knytninger til aktuelle leverandører i konkurransen.
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