
ANBUDSKONURRANSER HÅNDTVERKERTJENESTER

Værnesregionen Innkjøp



Værnesregionen Innkjøp
- Innkjøpssamarbeid mellom 6 kommuner (Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og 

Holtålen)
- Samarbeidet er regulert av en vertskommune avtale etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner § 20-2 hvor Stjørdal Kommune er vertskommune. 
- 5 ansatte
- Utarbeider, forankrer og implementerer anskaffelsestrategi
- Gjennomfører anbudskonkurranser (på «bestilling») fra kommunene. Det er alltid 

kommunene som definerer behov
- Gjennomfører analyser
- Kontraktsoppfølging
- Rådgiving 
- ehandel



Offentlige anskaffelser
- Offentlig sektor i Norge kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for 

om lag 520 milliarder kroner årlig (2020).  (Anskaffelser er for mange offentlige 
virksomheter den største utgiften etter lønn)

- Offentlige anskaffelser er underlagt Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser

- Lov om offentlige anskaffelser § 1 Formål:
«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at 
det offentlige opptrer med integritet , slik at allmennheten har tillit til at offentlige 
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

- Herunder pålegges offentlige virksomheter også å innrette sin anskaffelsespraksis
slik at den har fokus på bærekraft, ivaretar miljø, menneskerettigheter 
og andre samfunnshensyn.



- Videre gir Stortingsmelding 36 ”Det gode innkjøp” og Stortingsmelding nr. 
22  «Smartere innkjøp- effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»  
klare føringer for hvordan offentlige virksomheter skal arbeide målrettet 
med innkjøp og at det skal utarbeides mål og strategier for dette arbeidet. 

- Ny regjeringsplattform høsten 2020.  



Grunnleggende
- Lov om offentlige anskaffelser § 4: 

• Konkurranse
• Likebehandling
• Etterprøvbarhet
• Forholdsmessighet



Grunnleggende
- Alle anskaffelser som er lik eller over 100 000 ( eks. mva)

- Terskelverdier :
• 100 000 - 1,3 mill. Grunnleggende prinsipper følges
• 1, 3 mill – 2,05 mill  (og særlige tjenester) :  Nasjonal kunngjøring etter 

Forskrift om offentlige anskaffelser del II
• Over 2,05 mill:  Kunngjøres i Europa etter Forskrift om offentlige 

anskaffelser del III
• Egne terskelverdier og retningslinjer for bygge- og anleggskontrakter 

samt helse og sosialtjenester



Konkurransedokumentene
- Konkurransegrunnlag, informasjon om konkurransen
- Kvalifikasjonskrav 
- Minimumskrav ( kan / skal avvise) 

- Til kvalitet
- Til utførelse av oppdraget
- Til miljø

- Kontraktskrav
- Tildelingskriterier / vekting



Om konkurransen

Stjørdal Kom
m

une

M
eråker Kom

m
une

Frosta Kom
m

une

Selbu Kom
m

une

Tydal Kom
m

une

Holtålen Kom
m

une

Tømrer og snekkerarbeid med utstyr og materiell JA JA JA JA JA JA
Rørlegger- tjenester VVS med utstyr og materiell JA JA JA JA JA JA
VMT (VVA) Anleggsrør tjenester med utstyr og materiell JA JA JA JA JA JA
Maskin- entreprenør- tjenester JA JA JA JA JA NEI

Elektriske installasjoner med utstyr og materiell JA JA JA JA JA JA

Maler- og byggtapetserings- tjenester med utstyr og materiell JA JA JA NEI JA JA

Kjøp av byggevarer JA JA JA NEI JA JA
Kjøp av rørdeler (VVS og VMT) JA JA JA NEI JA JA



Om konkurransen
- Hver kommune kan knytte seg til opptil 3 leverandører innen hver 

tjeneste, hvis vi mottar tilbud fra minst 3 kvalifiserte leverandører.
- Avtalevarighet 2 år, med mulighet til forlengelse i 1 + 1 år
- Leverandører har mulighet til å gi tilbud til en eller flere kommuner, 

og/eller gi tilbud på en eller flere tjenesteområder.



Konkurransedokumentene
- Minimumskrav

- Til kvalitet
- Krav til fagpersonell. Skal vi be dere oppgi hvilke fagpersonell dere har? Dokumentasjon legges 

ved? Eller ettersendes ved behov?
- Arbeidet skal være utført med norsk standard eller lokale bestemmelser
- Leverandør er ansvarlig for offentlige godkjenninger, fagbrev, sertifikater etc. som er nødvendig 

for gjennomføring av oppdraget

- Til utførelse av oppdraget
- Arbeid skal utføres hovedsakelig av hovedleverandør, ønsker ikke bruk av mange 

underleverandører. 
- Fakturerbar arbeidstid starter ved oppmøte i oppdragsgivers lokaler

- Til miljø
- Biler – skal være typegodkjent EUR6. Elbiler (kontraktskrav?)
- Avfallshåndtering
- Miljøsertifisering (kontraktskrav?)



Konkurransedokumentene
Kontraktskrav
- Miljø – bilpark, forbedring til elbiler i løpet av kontraktsperioden. En 

viss prosentandel av bilparken?
- Lærlinger – om ikke bedriften har lærling ved inngåelse, kan vi 

legge det som et kontraktskrav som skal utføres i løpet av 
kontraktsperioden. 

- Sertifisering. Hvilken type sertifisering? Kan det være forskjellig 
etter tjenesteområde. 



Konkurransedokumentene
- Tildelingskriterier vekting
- Hvordan kan dere skille dere på andre kriterier enn pris?

- Referanser?
- Kvalitet?
- Responstid?

- Offentlig sektor skal stille kvalitetskrav som både utfordrer og 
utvikler lokale bedrifter

som både utfordrer og utvikler lokale bedrifter.
som både utfordrer og utvikler lokale bedrifter.



Lokale leverandører

- Vi kan kreve at tjenesten utføres lokalt, 
men ikke at leverandør ER fra oppgitt plass



eBevis
- Oppfordrer alle til å opprette eBevis for bedriften sin via Altinn
- Da kan VR Innkjøp hente ut skatteattest, firmaattest og regnskap 

der. Dere slipper og legge ved dette som vedlegg.
- eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av 

dokumentasjonsbevis fra enkelte offentlige registre



Dokumenter skal leveres elektronisk

- https://innkjopsverktoy.mercell.no/no-no/tendsign-anbud

( gratis grunnkonto)

- Mercell er gode på support

https://innkjopsverktoy.mercell.no/no-no/tendsign-anbud


Dokumenter skal leveres elektronisk
- Vi planlegger å holde et kort webinar med fokus på å gi 

informasjon om Mercell TendSign og en demostrasjon om bruken

- Kort webinar: 9.februar kl 11.00
- Invitasjon for påmelding sendes fra NiV. Påmeldte deltakere får 

tilsendt link til webinaret



Innspill
• Sendes VR Innkjøp senest: 4.februar
• Innspill sendes til: brit@varinn.no / evt tel: 97654229

• Hvilke krav tenker dere der er rimelig at vi stiller til minimumskravene:
• Kvalitet? Miljø? Utførelse av oppdrag?

• Minimumskravet skal sikre at vi får god kvalitet og hindre useriøse tilbud
• Tildele opptil 3 leverandører, hvordan skal fordeling være mellom evt 3 

tildelte?
• Hvordan kan vi bedømme tildelingskriteriet kvalitet?
• Hvordan kan dere skille dere på andre kriterier enn pris
• Hvordan få et riktig prisbilde. Innspill til prismatrise?

mailto:brit@varinn.no

