
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tilbudskonferanse 26.03.2019 

Tangen 76 
4608 Kristiansand 

Dato: 26.03.2019 

Type møte: Tilbudskonferanse 

Sted: Scandic Hell 

Tilstede: Vianova Trondheim 

ÅF Enginering 

BG Tunnell AS 

Salini Impregilo 

Rambøll AS 

Veidekke Industri 

AF Gruppen 

SWS 

Bertelsen & Garpestad AS. 

Johs J. Syltern AS 

Safetec 

Norconsult AS 

Multiconsult 

OHL S.P 

Byggeindustrien 

Cowi 

Aas-Jakobsen 

Polarsirkelen Lufthavn 

Hæhre Entreprenør 

Anlegg Øst Entreprenør AS 

GMM AS  

FCC 

Søbstad AS 

SG Entreprenør AS 

Næsbø Skog AS 

Acciona 

 

Referent: Linn Herredsvela 

Offentlig/hjemmel: Offentlig 

 

 

Spørsmål: Svar: 



 

NyeVeier AS 

Side 2 

 

Spørsmål 1: 

Fra 06.06 til 16.08, hvor tilgjengelige er 

dere for å ta imot spørsmål? Denne 

tidsperioden rommer juli som er en 

feriemåned, hvilket betyr at det i praksis 

bare er en måned.    

Nye Veier kommer til å planlegge sin ferieavvikling slik at 

vi er tilgjengelig for spørsmål, men det må forventes at de 

minst aktive uker i juli ikke er bemannet.   

Kommentar fra Arild Mathisen i 

spørsmålsrunden: 

 

Når det gjelder inndekning av direktekostnad så gjelder 

fortsatt retteplikten slik det er definert i NS8407.  

Spørsmål 2:  

Hvor mange firma plukker dere ut til 

prekvalifisering og hvordan foregår denne 

prosessen?   

Erfaringsmessig pleier Nye Veier å prekvalifisere 3-5 

aktører, og vi gjør trolig det samme. Vi har en rekke skal-

krav som må oppfylles for å bli prekvalifisert, det handler 

blant annet om erfaring, HMS, referanseprosjekt osv. Alt 

dette står i EU-Supply. Vær oppmerksom på at 

prekvalifiseringskravene er noe annerledes i denne 

konkurransen i forhold til tidligere, så les dem nøye.   

Spørsmål 3: 

Rangerer dere aktørene i 

prekvalifiseringen?  

Ja, men det er kun internt.    

Vi gjør en evaluering av prekvalifikasjonssøknadene som får 

en rangering knyttet til referanseprosjekter.   

 

Spørsmål 4: 

Hvilken praksis vil gjelde omkring 

byggherrens budsjettpris? Er den en 

makspris? 

Det er ikke en maksimalpris, men en budsjettpris. Det er 

mulig for tilbyderne å gi tilbakemelding på BMP i en-til-en-

møtene i forbindelse med anskaffelsen.  

Spørsmål 5: 

Vil kostnadsbesparelser fordeles 50/50 

også i gjennomføringsfasen? 

Nei, fordelingen av kostnadsbesparelsene vil følge størrelsen 

på besparelsen. Se tabell under: 

 

 

 

 

 

 

Sted, Klikk eller trykk for å skrive inn en dato.,  

 

Navn på Referent 

 
 

 

 

 

 


