KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III
LEVERANSEBESKRIVELSE
ANSKAFFELSE AV MAGNETISKE OPPSLAGSTAVLER I SKAP FOR UTENDØRS
BRUK
FORSVARSBYGG REGION MIDT

SAKSNR. 2021/929

1 INNLEDNING
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om
Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.
Forsvarsbygg region midt har behov for magnetiske oppslagstavler i skap. Skapene med tavlene skal stå
utendørs og det vil derfor være nødvendig at de tåler å stå ute året rundt med de klimapåkjenninger det
medfører.
2 Kravspesifikasjon
Det forventes at leveransen oppfyller normale standarder i markedet. Kravene nedenfor må ansees som
minimumskrav. Dersom tilbudte tavler ikke oppfyller minimumskravene, vil tilbudet bli forkastet.
Egenskaper med leveransen utover minimumskravene vil kunne tillegges tildelingskriteriet kvalitet. I
kolonnen «merknad fra oppdragsgiver» gis det kommentarer til hva som vil vurderes positivt ved evaluering
av kravet.
Punkt

Krav

Merknad fra oppdragsgiver

Krav
som vil
bli
evaluert
på (x)

1

Magnettavle

Hvit utførelse

Skal være mulig med to rader

Størrelse: A1 liggende

i høyden med A4 stående,
Fire stk. A4 i hver rad. Til
sammen 8 A4 ark

2

Skap-

Aluminium

/rammekonstruksjon
3

Glass

Glass, herdet glass eller

Egenskaper med glasset som

plexiglass.

påvirker egnetheten for slik

X

bruk vil kunne telle positivt.
4

Lås

Skapet må være låsbart

Egenskaper med låsen eller
tiltak/plassering av låsen som
gjør at låsen er mindre utsatt
for vær/vann teller positivt.

5

Stativ/ben

Høyde: 180-200 cm i

Egenskaper som gjør

senter skap.

konstruksjonen stødig/solid

Materiale: Aluminium

mot værpåkjenninger

X

6

Vanntett

Regn/snø i kombinasjon

Egenskaper som hindrer vann

med vind må ikke

i å ødelegge de oppslåtte

kunne trenge inn i

papirer

X

skapet
7

Lufting

Ventilasjon

Egenskaper som

X

hindrer/motvirker dugg på
innsiden av skapet

2.1 Øvrige egenskaper ved leveransen leverandøren må opplyse om i sitt tilbud

Det er nedenfor listet opp egenskaper ved leveransen som leverandøren må opplyse om i sitt tilbud. Disse
egenskapene vil kunne telle positivt i evalueringen.
Punkt

Egenskaper

1

Brukervennlighet ved betjening

-

Hvor enkelt kan man betjene
tavlene/tavleskapene?

2

Brukervennlighet ved bytte av glass

-

Hvor enkelt kan man bytte glass i
tavleskapene?

3 Pris- og leveringsbetingelser
Tilbudet skal være i norske kroner (NOK) eksklusive mva.
Alt materiell skal leveres Værnes Garnison. Alt materiell som omfattes av avtalen skal leveres DDP (Incoterms
2010) bestillende enhet. Det vil si fritt levert.

4 Opsjoner
Forsvarsbygg ønsker å ha mulighet til å bestille ytterligere tavler i løpet av 2021. Det kan da være snakk om
separate bestillinger av enkelttavler. Leverandøren må derfor beregne opsjonspris pr. tavle inkludert frakt.
Leverandøren må også sette inn en opsjonspris på tillegg der oppdragsgiver ønsker levert tavle påmontert
stativ/ben for nedstøping.
I tillegg oppfordres leverandøren til å gi pris på større tavler med ferdig påmontert stativ/ben for nedstøping.
Opsjoner vil ikke være en del av evalueringen, men vil få betydning for om opsjonene faktisk utløses.

5 Leveringstid
Tavlene foretrekkes levert på mottakers adresse innen 1. mai-21, forutsatt at bestilling sendes leverandøren
innen 12. mars.
Leverandøren må imidlertid oppgi sin leveringstid (antall dager) i tilbudsbrevet fra bestillingstidspunkt til
tavlene er komplett levert mottakers adresse da dette vil vurderes under tildelingskriteriet leveringstid.

