ANSKAFFELSESPROTOKOLL
- for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØSterskelverdi)
Tilbudsfase E18 Rugtvedt-Dørdal
Gjelder anskaffelse nummer:

142361 – 2016/P002 – Totalentreprise E18 Rugtvedt-Dørdal

Oppdragsgivers navn:

Nye Veier AS

Protokollfører/saksbehandler:

Bjørn Børseth

Beskrivelse av anskaffelsen:

Totalentreprise E18 Rugtvedt-Dørdal

Kontraktens anslåtte verdi på
kunngjøringstidspunktet:
Kontraktens varighet:

Se kunngjøring på Doffin og TED angående mengder

Frist for innlevering av tilbud:
Tilbuds-/ Tidspunkt for
løpemottak av tilbud:
nummer:
23.01.17

Planlagt fra 10. mai 2017 til des 2019 – samt opsjon på
vedlikehold
23.01.17 kl 1200
Leverandørens navn:

Acciona Infraestructuras

Levert tilbud innen
tilbudsfrist?
(Ja/Nei)
Ja

23.01.17

Hæhre entreprenør AS

Ja

23.01.17

Veidekke/AF - arbeidsfellesskap

Ja

Anskaffelsesprosedyre
Følgende anskaffelsesprosedyre er lagt til grunn i denne konkurransen:
Konkurranse med forhandling
Kunngjøring i ht FOR 2006-04-47 nr 402 del I og III - § 14-3 (1) b
Prekvalifisering og protokoll fra denne er tidligere sendt ut og er ikke inkludert i denne
anskaffelsesprotokollen.
Konkurransen er gjennomført i henhold til intensjonene i BVP metoden.
Konkuransen ble kunngjort på Doffin og TED: 10.06.16

Anskaffelsesprotokoll: over EØS-terskelverdi

Side 2

Tilbud som er avvist, jf. foa §§20-13 og 20-14
(på grunn av forhold ved tilbudet eller fordi tilbudet anses for å være unormalt lavt)
Tilbuds-/ Leverandørens navn:
Begrunnelsen for avvisningen:
Begrunnelse ble sendt:
løpenum
mer:
Ingen

Tilbud som er med i tildelingsvurderingen
Tilbuds-/
løpenum
mer:

Leverandørenes navn

Acciona Infraestructuras
Hæhre entreprenør AS
Veidekke/AF - arbeidsfellesskap

Anskaffelsesprotokoll: over EØS-terskelverdi

Side 3

Det (de) valgte tilbud med begrunnelse og kontraktsverdi
Begrunnelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbud til at leverandøren kan
vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig. Begrunnelsen skal inneholde
opplysninger om valgte tilbuds verdi, relative fordeler og egenskaper i forhold til de øvrige tilbudene.
Hæhre Entreprenør (Hæhre) velges til konkretiseringsfasen fordi de oppnår den høyest samlede
poengsummen av tilbyderne.
For kriteriene K1 Prestasjonsbegrunnelse, K2 Risikovurdering, K3 Tilleggsverdi og K4 Kvalifikasjoner og
erfaring av de sentrale ledere og deres rolle i organisasjonen (intervju) oppnår de høyest poengsum
av tilbyderne. Samlet får Hæhre 75 vektede poeng på K kriteriene (maksimalt oppnåelig er 75 poeng).
Hæhre har også laveste pris og oppnår på tildelingskriteriet pris; 25 av 25 mulige poeng. Samlet
tilbudspris for Hæhre er på kr 1.789.563.684,- eks mva. Dette inkluderer opsjon på vedlikehold på kr
75.000.000,- eks mva over 20 år. Samlet pris uten opsjon vedlikehold er på 1.714.563.684,- eks mva.
Totalt oppnår Hæhre en samlet vektet poengsum på 100 poeng.
I forhold til de øvrige tilbyderne oppnår Veidekke/AF en samlet vektet poengsum på K kriteriene på
53,75 og på kriteriet T – tilbudspris 7 poeng. Samlet tilbudspris for Veidekke/AF er på 2.309.377.780,eks mva. Dette inkluderer opsjon på vedlikehold på kr 75.000.000,- eks. mva. Totalt oppnår
Veidekke/AF en samlet vektet poengsum på 60,75 poeng.
I forhold til de øvrige tilbyderne oppnår Acciona en samlet vektet poengsum på K kriteriene på 36,25
og på kriteriet T – tilbudspris 0 poeng. Samlet tilbudspris for Acciona er 2.497.463.999,- eks mva. Dette
inkluderer opsjon på vedlikehold på kr 75.000.000,- som er lagt til tilbudsprisen. Totalt oppnår Acciona
en samlet vektet poengsum på 36,25 poeng.
Tilbyder

Hæhre
Veidekke/
AF
Acciona

Samlet
tilbudspris inkl.
opsjon
vedlikehold
1.789.563.684
2.309.377.780
2.497.463.999

Poeng
tilbudspris
25%
25
7
0

Poeng K1
Prestasjonsbegrunnelse
25%
25
20
15

Poeng K2
Risikovurdering
15%
15
10
5

Poeng K3
Tilleggsverdi
Vekt 10%
10
7,5
7,5

Poeng K4
Intervju
Vekt 25%

Sum
poeng
100%

25
16,25

100
60,75

8,75

36,25

Egne evalueringsrapporter fra de enkelte tildelingskriteriene (K1-K4 og T) er utarbeidet. Der fremgår
nærmere begrunnelser for poengene i de enkelte evalueringsrapportene.

Meddelelse om tildeling og klagefrist før oppstart konkretiseringsfasen
Meddelelsesbrev sendt:

24.02.17 kl 11:00

Klagefrist:

07.03.17 kl 11:00

Eventuelle klager:
Resultat av klage:

Anskaffelsesprotokoll: over EØS-terskelverdi

Side 4

Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor konkurransen avlyses, jf. foa § 22-1 (1)
Ikke relevant

Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor alle tilbudene forkastes, jf. foa § 22-1 (2)
Ikke relevant

Andre opplysninger, vesentlige forhold eller viktige beslutninger
som er av betydning for konkurransen
Etter klagefristen vil konkretiseringsfasen starte opp med valgt tilbyder. I løpet av konkretiseringsfasen
vil valgt tilbyder sammen med Nye Veier komme frem til en endelig kontrakt. Før kontrakt signeres, vil
det bli sendt ut et ytterligere varsel om kontraktstildeling med tilhørende intensjonsfrist. Det
planlegges å signere kontrakt 10. mai 2017 gitt at valgt tilbyder og Nye Veier kommer til enighet om en
endelig kontrakt.

Anskaffelsesprotokoll: over EØS-terskelverdi

