Delkontrakt 253983: Svar brev
Poengsum Krav/kriterier

Vekt

Filer

Skal-krav referanser / Mandatory requirements
references
2 krav/kriterier å besvare
S1



/

Krav:
Leverandøren skal ha gjennomført 3 relevante
anleggsprosjekter med følgende krav:
• Åpnet for trafikk før fristen for søknad om kvalifisering,
og maksimalt 10 år tilbake i tid.
• Minst 1 med verdi over NOK 600 millioner og de øvrige
en verdi over NOK 300 millioner (ekskl. mva.).
• Leverandørens egne ansatte og ansatte i forpliktede
selskap(er) har utført minimum 15 % av prosjektenes
faktiske totale timeomfang.
Hvem skal oppfylle kravet:
Leverandøren
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Fyll ut og legg ved oppdragsgivers mal for
anleggsreferanser (R1).
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte de
oppgitte referansepersonene direkte og/ eller andre kilder
for å verifisere informasjon som er gitt, samt stille
ytterligere spørsmål vedrørende leverandørens
gjennomføring av oppgitte referanseprosjekter.
/
Requirement:
The tenderer must have executed 3 relevant construction
projects with the following requirements:
• Opened for traffic prior to the qualification submission
deadline, and a maximum of 10 years back in time.
• At least 1 project has a value exceeding NOK 600 million
and the remaining projects a value exceeding NOK 300
million (excl. VAT).
• The tenderer's own employees and employees in
committed companies must have performed at least 15 %
of the project's actual total hours.
Who shall meet the requirement:
The tenderer
How to document fulfillment of the requirement:
Fill out and enclose the Client's template for reference
construction projects (R1).
The Client reserves the right to contact the provided
reference persons directly and/ or other sources to verify
information that is submitted, and ask further questions
regarding the tenderer’s execution of quoted reference
projects.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

S2

Krav:
Leverandøren skal ha gjennomført 2 relevante
prosjekteringsprosjekter med følgende krav:


/

• Ferdigstilt prosjektering for bygging før fristen for søknad
om kvalifisering, og maksimalt 10 år tilbake i tid.
• Verdi på over NOK 30 millioner (ekskl. mva.) eller
minimum 30 000 timer.
• Leverandørens egne ansatte og ansatte i forpliktede
selskaper har utført minimum 50 % av prosjektets faktiske
totale timeomfang relatert til prosjektering.
• I minst 1 av de oppgitte referanseprosjektene skal
leverandøren ha brukt Building Information Modeling
(BIM), med minimum modenhetsnivå 2 (slik det er definert
av UK Government Construction Client Group - BIM
Working Party Strategy Paper, mars 2011, side 16-17),
gjennom hele prosjekteringen og tilrettelagt for
byggefasen for et komplett samferdselsanlegg, som
inkluderer tunnel, konstruksjoner og byggeobjekter i
grunnen.
Hvem skal oppfylle kravet:
Leverandøren
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Fyll ut og legg ved oppdragsgivers mal for
prosjektreferanser (R2).
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte de
oppgitte referansepersonene direkte og/ eller andre kilder
for å verifisere informasjon som er gitt, samt stille
ytterligere spørsmål vedrørende leverandørens
gjennomføring av oppgitte referanseprosjekter.
Følgende 3 krav skal bekreftes for BIM
referanseprosjektet:
1: 3D-modeller fra forskjellige programvare er satt
sammen i en felles samordningsmodell.
2: De grafiske 3D-modellene er sammenkoblet med en
annen tabellarisk prosjektinformasjon.
3: Modell er tilrettelagt som grunnlag for stikningsdata og
maskinstyring.
/
Requirement:
The tenderer must have completed 2 relevant engineering
projects with the following requirements:
• Completed engineering completed ready for construction
prior to the qualification submission deadline, and a
maximum of 10 years back in time.
• Value exceeding NOK 30 million (excl. VAT) or minimum
30,000 hours.
• The tenderer's own employees and employees in
committed companies must have performed at least 50%
of the project's actual total hours related to engineering.
• In at least 1 of the reference engineering projects, the
tenderer must have applied Building Information Modeling
(BIM), with minimum maturity level 2 (as defined by the
UK Government Construction Client Group - BIM Working

/

Party Strategy Paper, March 2011, pages 16-17),
throughout the entire design and facilitated for
construction phase of a complete road project including
tunnels, structures and building objects in the ground.
Who shall meet the requirement:
The tenderer
How to document fulfillment of the requirement:
Fill out and enclose the Client's template for reference
engineering projects (R2).
The Client reserves the right to contact the provided
reference persons directly and/ or other sources to verify
information that is submitted, and ask further questions
regarding the tenderer’s execution of quoted reference
projects.
The following 3 requirements must be confirmed for the
BIM reference project:
1. 3D models are from different software compiled in a
common model.
2. The graphic 3D are models linked with other object
properties.
3. The model facilitate as a basis for surveying data and
machine control.
Vi bekrefter at krav nr 1 er oppfylt/ We confirm that
requirement no. 1 is fulfilled
Vi bekrefter at krav nr 2 er oppfylt/ We confirm that
requirement no. 2 is fulfilled
Vi bekrefter at krav nr 3 er oppfylt/ We confirm that
requirement no. 3 is fulfilled
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

Skal-krav selskap / Mandatory requirements
company
6 krav/kriterier å besvare
S3



/

Krav:
Leverandøren skal ikke ha restanser på skatt og
merverdiavgift.
Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Leverandørens morselskap
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
hver deltaker i fellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Skatte- og merverdiavgiftsattest eller tilsvarende
dokumentasjon fra den staten hvor selskapet er etablert
som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å
betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.
Attesten eller tilsvarende dokumentasjon skal ikke være
eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å søke om
kvalifisering.
/
Requirement:
The supplier shall not have any outstanding tax or VAT
debt.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- The tenderer's parent company
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfillment of the requirement:
Tax and VAT certificate or equivalent documentation
issued in its country of establishment that documents that
the tenderer has fulfilled its obligation to pay taxes, duties
and social security contributions.
The certificate or equivalent documentation shall not be
issued earlier than 6 months before the qualification
submission deadline.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
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/

Krav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert selskap.
Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Leverandørens morselskap
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
hver deltaker i fellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Firmaattest eller tilsvarende dokumentasjon som viser at
selskapet er lovlig etablert og registrert. For norske
selskaper kreves registrering i Foretaksregisteret. For
utenlandsk selskap kreves registrering i tilsvarende
foretaks- eller handelsregister i staten hvor selskapet er
etablert.
Firmaattesten eller tilsvarende dokumentasjon skal ikke
være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for
innlevering.
/
Requirement:
The tenderer must be a legally established company.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- The tenderer's parent company
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfillment of the requirement:
Business registration certificate or equivalent
documentation that proves that the company is legally
established and registered. Norwegian companies must
be registered in the Norwegian Register of Corporate
Enterprises. Foreign companies must be registered in
equivalent register of companies or trade registers in their
relevant country of establishment.
The certificate or equivalent documentation shall not be
issued earlier than 6 months before the qualification
submission deadline.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

/
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Krav:
Leverandøren skal dokumentere sin organisering
(konsernstruktur og eierskap mv.).



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet hver
deltaker i arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Fullstendig selskapskart med juridisk korrekte
selskapsnavn og -betegnelser som viser oversikt over
eierstruktur og konsern, samt angivelse av i hvilken stat
de ulike selskapene i konsernet er hjemmehørende.
Selskapskartet skal omfatte
- morselskap og øvrige aksjonærer,
- datter- og søsterselskaper, og
- eierskap til disse selskapene (inkludert ultimat eierskap).
Børsnoterte selskaper skal opplyse om minimum ti største
aksjonærer. Dokumentasjonen skal være oppdatert på
tidspunktet for innlevering av søknad om kvalifisering.
/
Requirement:
The tenderer shall provide the company map (corporate
structure and ownership etc.)
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfillment of the requirement:
Complete company map containing legally valid company
names and terms, with an overview of the ownership
structure and declaration of the country in which the
relevant companies are resident.
The company map shall include
- the tenderer's parent company and other shareholders,
- subsidiaries and associated companies, and
- the ownership of such companies (including ultimate
ownership). Publicly listed companies are requested to
provide information about minimum ten largest
shareholders.
The documentation must be updated as of the
qualification submission deadline.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

S6

Krav:
Leverandører som støtter seg på kapasiteten til andre


/

selskaper for å oppfylle kvalifikasjonskravene kravene skal
synliggjøre dette.
Støtter leverandøren seg på andre virksomheter for å
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet,
kreves solidaransvar mellom selskapene for utførelsen av
kontrakten.
Støtter leverandøren seg på andre virksomheter for å
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner
eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse
virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og
anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.
Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
arbeidsfellesskapet.
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Oppdragsgivers mal skal benyttes ved levering av skriftlig
og signert forpliktelseserklæring fra hvert forpliktet
selskap.
Forpliktelseserklæringen skal dokumentere at
leverandøren har råderett over de nødvendige ressursene
hos det forpliktede selskapet.
Leverandøren skal i ESPD-skjema bekrefte om de støtter
seg på kapasiteten til andre virksomheter.
Forpliktede selskaper skal levere eget ESPD-skjema.
Leverandøren skal også levere et organisasjonskart eller
annen skriftlig dokumentasjon med oversikt over samtlige
forpliktede selskaper. Dokumentasjonen skal beskrive
hvordan kvalifikasjonskravene samlet sett er oppfylt, og
hvordan de forpliktede selskapene vil bidra for å sikre en
tilfredsstillende utførelse av kontrakten.
/
Requirement:
If the tenderer relies on the capacities of other companies
to fulfill the qualification requirements, this must be
described.
It the tenderer relies on the capacities of other companies
to fulfill the economic and financial requirements, the
tenderer and the committed companies shall have a joint
and several liability for the execution of the contract.
If the tenderer relies on the capacities of other companies
to fulfill the mandatory requirements regarding technical
qualifications or relevant technical references, such

/

companies must in fact perform the relevant services or
construction work that require such qualifications.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to the group.
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment
How to document fulfillment of the requirement:
The Client's template shall be used, for each committed
company, when submitting written and signed declaration
of commitment.
The declaration of commitment shall document that the
tenderer has at its disposal the necessary resources of the
committed company.
The tenderer shall in the ESPD form state if they rely on
the capacities of other entities.
All committed companies must submit a separate ESPD
form.
The tenderer shall enclose an organization chart or other
written documentation outlining all participants in the
group.
The documentation shall describe how the group fulfills
the qualification requirements and in what manner the
group will organize its activities in order to ensure a
satisfactory completion of the contract.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
Leverandøren støtter seg ikke på kapasiteten til andre
virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskravene/The
tenderer does not rely on the capacities of other companies
to fulfill the qualification requirements

/
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Krav:
Arbeidsfellesskap/ joint venture skal synliggjøre hvordan
kvalifikasjonskravene oppfylles.



Hvem skal oppfylle kravet:
Arbeidsfellesskapet/ joint venture
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Organisasjonskart eller annen skriftlig dokumentasjon
med oversikt over samtlige deltakere i fellesskapet.
Hver deltaker i fellesskapet skal levere eget ESPDskjema.
Fyll ut oppdragsgivers mal for arbeidsfellesskapet/ joint
venture som viser hvordan fellesskapet oppfyller
kvalifikasjonskravene, og hvordan fellesskapet vil
organisere sin virksomhet for å sikre en tilfredsstillende
utførelse av kontrakten.
/
Requirement:
The Partnership/ joint venture must describe how the
qualification requirements will be fulfilled.
Who shall meet the requirement:
Partnership/joint venture
How to document fulfillment of the requirement:
Organization chart or other written documentation
outlining all participants in the partnership.
All participants must submit a separate ESPD form.
Fill in the Client`s template for partnership/ joint venture
that describes how the partnership fulfills the qualification
requirements and in what manner the partnership will
organize its activities in order to ensure a satisfactory
completion of the contract.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
Leverandøren deltar ikke i konkurransen i fellesskap med
andre virksomheter/The tenderer does not participate jointly
with other companies in the tender procedure

S8

Krav:
Leverandøren, leverandørens morselskap eller
kontraktsmedhjelpere skal ikke de siste fem år regnet fra
fristen for å søke kvalifisering, være rettskraftig dømt eller
ha vedtatt forelegg for straffbare forhold som nevnt i
anskaffelsesforskriften § 24-2 (2).
Overtredelser begått av en person i leverandørens
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller som



/

har kompetanse til å representere, kontrollere eller treffe
beslutninger i slike organer, sidestilles med feil eller
overtredelser begått av leverandøren selv.
Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Leverandørens morselskap
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
hver deltaker i fellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Utskrift fra strafferegisteret i sin hjemstat. Dersom slik
utskrift ikke utstedes i leverandørens hjemstat vil
oppdragsgiver kreve erklæring om fravær av
avvisningsgrunner, avgitt under ed.
Hvis leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt
forelegg for overtredelser som nevnt over i sin hjemstat
eller annet land, skal leverandøren opplyse om dette, og
dokumentere hvilke avbøtende tiltak som er gjennomført
som følge av overtredelsen.
/
Requirement:
The tenderer, the tenderer's parent company or contract
facilitators must not in the last five years before the
qualification submission deadline, be subject to a legally
binding conviction or have accepted a fine for criminal
offences as mentioned in the Norwegian Procurement
Regulations section 24-2(2). The tenderer shall document
that the requirement is fulfilled by enclosing a transcript of
criminal records issued in its country of establishment.
Offences performed by a person in the tenderer's
administration, management or supervisory body, or with
the competence to represent, control or make decisions in
such bodies, are identified with wrongdoings or offences
performed by the tenderer itself.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- The tenderer's parent company
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfillment of the requirement:
Transcript of criminal records issued in the tenderers
home state. If this transcript is not issued in the Tenderer’s
home state, the Client will demand a statement for

/

absence of rejection criterion, delivered under oath.
If the tenderer is legally convicted or fined for such
criminal offences in its home state or another country, the
tenderer shall provide information to this effect and
document any remedial actions performed subsequent to
the conviction.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

Skal-krav HMSK / Mandatory requirements HSEQ
3 krav/kriterier å besvare
S9

Krav:
Leverandøren skal være sertifisert i henhold til ISO
9001:2015 eller tilsvarende kvalitetssikringsstandard
basert på relevante europeiske standardserier som er
sertifisert av akkrediterte organer.



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap) må minst 1 av
deltakerne i arbeidsfellesskapet oppfylle kravet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Kopi av gyldig sertifikat fra akkreditert organ.
/
Requirement:
The tenderer shall be certified according to ISO 9001:
2015 or an equivalent quality assurance standard based
on relevant European standard series certified by
accredited agencies.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to at least 1 participant in the
group.
How to document fulfillment of the requirement:
A copy of the valid certificate from an accredited agency.
ISO 9001:2015 vedlagt / ISO 9001:2015 enclosed
Tilsvarende kvalitetssikringsstandard vedlagt / Equivalent
quality assurance standard enclosed

/

S10

Krav:
Leverandøren skal være sertifisert i henhold til ISO
14001:2015 eller tilsvarende kvalitetssikringsstandard
basert på relevante europeiske standardserier som er
sertifisert av akkrediterte organer.



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet
minst 1 deltaker i arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Kopi av gyldig sertifikat fra akkreditert organ.
/
Requirement:
The tenderer shall be certified according to ISO 14001:
2015 or an equivalent quality assurance standard based
on relevant European standard series certified by
accredited agencies.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to at least 1 participant in the
group.
How to document fulfillment of the requirement:
A copy of the valid certificate from an accredited agency.
ISO 14001:2015 vedlagt / ISO 14001:2015 enclosed
Tilsvarende kvalitetssikringsstandard vedlagt / Equivalent
quality assurance standard enclosed

/
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Krav:
Leverandøren skal være sertifisert i henhold til ISO
45001:2018 eller tilsvarende kvalitetssikringsstandard
basert på relevante europeiske standardserier som er
sertifisert av akkrediterte organer.



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet
minst 1 deltaker i arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Kopi av gyldig sertifikat fra akkreditert organ.
/
Requirement:
The tenderer shall be certified according to ISO 45001:
2018 or an equivalent quality assurance standard based
on relevant European standard series certified by
accredited agencies.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to at least 1 participant in the
group.
How to document fulfillment of the requirement:
A copy of the valid certificate from an accredited agency.
ISO 45001:2018 vedlagt / ISO 45001:2018 enclosed
Tilsvarende kvalitetssikringsstandard vedlagt / Equivalent
quality assurance standard enclosed

Skal-krav samfunnsansvar / Mandatory
requirements CSR
1 krav/kriterier å besvare

/
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Krav:
Leverandøren skal bekrefte at de har styringssystemer for
lønns- og arbeidsvilkår som vil sikre etterlevelse av norsk
lov internt og hos eventuelle kontraktsmedhjelpere.



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet hver
deltaker i arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Signert egenerklæring fra administrerende direktør/ daglig
leder.
/
Requirement:
The tenderer shall confirm that they have a management
system for salary and working conditions that will ensure
compliance with Norwegian legislation, both internally and
with potential contract facilitator.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
To fulfill this requirement, questions below must be
confirmed:
Signed self-declaration from managing director / general
manager.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

Skal-krav økonomi / Mandatory requirements
economy
4 krav/kriterier å besvare
S13



/

Krav:
Leverandøren skal være kredittverdig med status minst
«tilfredsstillende» eller tilsvarende.
Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring for å oppfylle ethvert
kvalifikasjonskrav.
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
hver deltaker i arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Kredittvurdering ikke eldre enn 6 måneder før fristen for å
søke om kvalifisering. Kredittvurderingen skal være
utstedt av anerkjent kredittvurderingsselskap, som har
konsesjon til å operere innen EU/ EØS-området.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente en
selvstendig kredittvurdering fra anerkjent
kredittvurderingsselskap, som har konsesjon til å operere
innen EU/ EØS-området, for å bekrefte at kravet er
oppfylt.
/
Requirement:
The tenderer shall be credit-worthy, with the status
“satisfactory” or equivalent.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment to fulfill any qualification
requirement.
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfillment of the requirement:
Credit rating/ financial analysis issued not earlier than 6
months before the qualification submission deadline.
The credit rating must be issued by a recognized credit
information services provider, licensed to operate in the
EU/ EEA.
The Client reserves the right to obtain an independent
credit rating from by a recognized credit information
services provider, licensed to operate in the EU/ EEA, to
confirm fulfilment of the requirement.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

/

S14

Krav:
Leverandøren må kunne stille bankgaranti/ sikkerhet på
minst NOK 245 000 000 fra bank eller tilsvarende
garantiorganisasjon med konsesjon i EU/ EØS-området
og som har kredittvurdering tilsvarende minimum A hos
Standard & Poor’s eller Moody’s og Fitch med tilsvarende
rating, ved kontraktsinngåelsen.



Hvem skal oppfylle kravet:
Leverandøren
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Skriftlig bekreftelse fra bank eller tilsvarende på at
bankgaranti vil bli utstedt ved signering av kontrakt.
/
Requirement:
The tenderer must be able to provide a bank guarantee/
security in the amount of at least NOK 245 000 000 issued
by a bank or equivalent guarantor licensed to operate in
the EU/ EEA and with a credit rating equivalent to
minimum A issued by Standard & Poor’s or corresponding
rating issued by Moody’s and Fitch, at the time of contract
signing.
Who shall meet the requirement:
The tenderer
How to document fulfillment of the requirement:
Written statement from bank or equivalent confirming that
a bank guarantee/ security will be issued after signing of
contract.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
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Krav:
Leverandøren skal oppfylle følgende krav til soliditet og
årsomsetning:
- Egenkapitalandel på minst 15 % (egenkapital i prosent
av totalkapitalen (sum gjeld og egenkapital)).
- Egenkapital på minst NOK 175 000 000.
- Gjennomsnittlig årsomsetning de tre siste regnskapsår
på minst NOK 525 000 000 ekskl. mva.



Hvem skal oppfylle kravene til soliditet:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), kan begge
kravene til soliditet oppfylles av en av deltakerne i
fellesskapet. Hvis NOK-kravene til egenkapital og/eller
årsomsetning må oppfylles av flere deltakere sammen, må
hver av deltakerne oppfylle kravet til egenkapitalandel.
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring for å oppfylle kvalifikasjonskravene
/

til økonomi. Dersom leverandøren støtter seg på et annet
selskap for å oppfylle krav til soliditet må det forpliktede
selskapet oppfylle både krav til egenkapitalandel og
egenkapital.
Hvem skal oppfylle kravet til årsomsetning:
- Leverandøren
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/ arbeidsfellesskap), gjelder kravet for
fellesskapet.
- Kravet til årsomsetning kan ikke oppfylles gjennom
forpliktelseserklæring fra annet selskap.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
Oppdragsgivers mal for økonomi skal fylles ut og
vedlegges.
Revisorbekreftet årsregnskap for de siste 3 år.
/
Requirement:
The tenderer shall meet the following requirements
regarding solidity and annual turnover:
- Equity ratio of at least 15 % (equity as a percentage of
total assets (total debts plus equity)).
- Equity of at least NOK 175 000 000.
- Average annual turnover over the last three fiscal years
of at least NOK 525 000 000 excluding VAT.
Who shall meet the requirement regarding solidity:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), both solidity
requirements can be met by one of the participants in the
group. If the NOK requirements regarding equity and/ or
annual turnover must be met by several participants
jointly, then the equity ratio requirement must be met by
each of the participants in the group.
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment to meet the mandatory
qualification requirements economy. If the tenderer relies
on another company to meet the solidity requirements, the
committed company must meet both equity ratio and
equity requirements.
Who shall meet the requirement regarding annual
turnover:
- The tenderer
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), the
requirement applies to the group.
- The annual turnover requirement cannot be met through
a declaration of commitment from another company.
How to document fulfilment of the requirements:

/

- The Client’s template for economy shall be filled out and
submitted.
- Annual audited financial statements for the last three
fiscal years shall be submitted.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
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Krav:
Leverandøren skal bekrefte at det ikke foreligger brudd på
lånebetingelser og trekkrettigheter per tidspunkt for siste
offisielle finansielle rapportering.
Dersom det foreligger covenantssertifikater skal
leverandøren vedlegge kopi av disse.



Hvem skal oppfylle kravet:
- Leverandøren
- Selskaper som leverandøren støtter seg på gjennom
forpliktelseserklæring for å oppfylle kvalifikasjonskravene.
- Hvis flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap
(f.eks. joint venture/
arbeidsfellesskap), gjelder kravet for hver deltaker i
arbeidsfellesskapet.
Hvordan dokumentere oppfyllelse av kravet:
- Bekreftelse på at ikke leverandøren er i brudd med
betingelsene
- Oversendelse av eventuelle covenantssertifikater
/
Requirement:
The tenderer shall confirm not to be in breach of any
terms/covenants regarding loans and credit facilities at the
date of the last official financial reporting. If covenant
certificates are available, the tenderer shall also attach a
copy of the certificates.
Who shall meet the requirement:
- The tenderer
- Companies that the tenderer rely on through a
declaration of commitment to fulfill the qualification
requirements of economy.
- If several contractors jointly participate in the tender
procedure (e.g. joint venture/ partnership), this
requirement shall apply to each participant in the group.
How to document fulfilment of the requirement:
- Confirmation that the supplier is not in breach of the
requirements
- Provide a copy of any covenant certificates

Leverandøren bekrefter at det ikke foreligger brudd på
betingelsene/ The supplier confirms not to be in breach of
the requirements
/

Bør-krav referanser / Should requirement reference
2 krav/kriterier å besvare
B0

Vekt
100.00 %

Ved evalueringen av B1 og B2 gjelder følgende:
Leverandøren med forpliktede selskaper bør ha
tilstrekkelig erfaring og kompetanse fra prosjekter av
tilsvarende art, vanskelighetsgrad og teknisk kompleksitet.
B1 og B2 besvares ved utfylling av relevant punkter i hhv.
skjema R3 og R4.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte de
oppgitte referansepersonene direkte og/ eller andre kilder
for å verifisere informasjon som er gitt, samt stille
ytterligere spørsmål vedrørende leverandørens
gjennomføring av oppgitte referanseprosjekter.
/
When evaluating B1 and B2 the following applies:
The tenderer with comitted companies should have
sufficient experience and competence from projects of
corresponding character, degree of difficulty and technical
complexity.
B1 and B2 is answered by filling in relevant items in
template forms R3 and R4 respectively.
The Client reserves the right to contact the provided
reference persons directly and/ or other sources to verify
information that is submitted, and ask further questions
regarding the tenderer’s execution of quoted reference
projects.

B1



/

Leverandøren bør beskrive relevansen i de 3 oppgitte
anleggsreferanseprosjektene opp mot det arbeid som skal
utføres på dette prosjektet (jf. beskrivelse i B0 over) samt
liste opp hvilke fagområder de selv har utført.
Leverandøren kan legge ved en beskrivelse på max 2
sider tekst per prosjekt + evt bilder. Ved over to sider tekst
per referanseprosjekt vil kun de to første sidene bli
underlag for vurdering (enkel setning med bildebeskrivelse
er godtatt).
Navn og kontaktinformasjon på kunders
referansepersoner skal oppgis. Referanseperson skal
være byggeleder, prosjekteringsleder, prosjektleder eller
annen relevant posisjon i det aktuelle prosjektet.
Referanseperson skal være uavhengig og skal ikke ha
tilknytning til eller ha andre interesser, verv, nær slekt etc.
hos leverandøren.
/
The tenderer should describe the relevance of the 3
quoted reference construction projects up against the
work that will be performed in this project (cf. the items
above, B0), and list which disciplines they have carried out
themselves. The tenderer can attach a description of max
2 pages per project + potential pictures. In the case of
more than 2 pages per reference project, only the first two
pages will be considered as basis for evaluation (single
sentence with a picture description is accepted).
Name and contact information of the customers` reference
persons shall be provided. The reference person must be
either construction manager, engineering manager, project
manager or other key person in the relevant project. The
reference person must be independent and shall not have
any attachment to or have other interests, duties, close
relations, etc. in the tenderer.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

/

B2

Leverandøren bør beskrive relevansen i de 2 oppgitte
prosjekteringsreferanseprosjektene opp mot det arbeid
som skal utføres på dette prosjektet (jf. beskrivelse I B0
over), samt liste opp hvilke fagområder de selv har
prosjektert. Leverandøren kan legge ved en beskrivelse
på max 2 sider tekst per prosjekt + evt bilder. Ved over to
sider tekst per referanseprosjekt vil kun de to første
sidene bli underlag for vurdering (enkel setning med
bildebeskrivelse er godtatt).



Navn og kontaktinformasjon på kunders
referansepersoner skal oppgis. Referanseperson skal
være prosjekteringsleder, prosjektleder eller annen
relevant posisjon i det aktuelle prosjektet.
Referanseperson skal være uavhengig og skal ikke ha
tilknytning til eller ha andre interesser, verv, nær slekt
etc.hos leverandøren.
/
The tenderer should describe the relevance of the 2
quoted reference engineering projects up against the work
that will be performed on this project (cf. the items above),
and list which disciplines they have carried out
themselves. The tenderer can attach a description of max
2 pages per project + potential pictures. In the case of
more than 2 pages per reference project, only the first two
pages will be considered (single sentence with a picture
description is accepted).
Name and contact information of the customers` reference
persons shall be provided. The reference person must be
the construction manager, engineering manager, project
manager or another key person in the relevant project.
The reference person must be independent and shall not
have any attachment to or have other interests, duties,
close relations, etc. in the tenderer.
Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached

Sladdet kvalifikasjonsunderlag / Redacted tender
documents
1 krav/kriterier å besvare
Leverandøren skal levere et sladdet
kvalifikasjonsunderlag som kan sendes til øvrige tilbydere
etter valg av leverandør, jf. offentleglova §23.
Forretningshemmeligheter skal sladdes.
/
The tenderer shall submit a redacted version of the
qualification documentation that may be disclosed to other
tenderers after supplier is nominated, cf. Freedom of
Information Act section 23. Business secrets shall be
redacted.



Dokumentasjon er vedlagt/ Documentation is attached
/

/

