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Dokumentene som inngår i konkurransegrunnlaget vil, der annet ikke er spesielt beskrevet,
kun bli gjort tilgjengelige over internett. Betegnelsen ”URL” (dvs. en henvisning til en
adresse på internett) er angitt i stedet for antall eksemplarer i tabellen nedenfor når
tilbyderen selv må hente dokumentet på internett.
I tabellen nedenfor er betegnelsen ”URL-S” brukt for de dokumenter som inngår i den
delen av konkurransegrunnlaget som må lastes ned fra den kontraktsspesifikke URLadressen som entreprenøren får tilgang til etter registrering i oppdragsgivers
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT

Kap. A Prosjektinformasjon (*.pdf-format)
Kap. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav (*.pdf-format)
Kap. C Kontraktsbestemmelser (*.pdf-format)
Kap. D Beskrivende del
D1 Beskrivelse (*.pdf-format og *.gab-format) 1
D2-H SHA-plan (*.pdf-format)
D2-I Supplerende beskrivelse og kravspesifikasjon
(*.pdf-format)
D2-S Informasjon om vegnettet m.m. (*.pdf-format)
D2-V Vegnett og objektdata fra Vegdatabanken (*.xlsx-format)
Kap. D Beskrivende del
D2-P Vegbilder (*.jpg-format)
Kap. E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder (*.pdf-format)
E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørens
kvalifikasjoner (*.odt-format)
ESPD-skjema (*.xml-format) 2
E3 Beskrivelse med utfylte priser (*.pdf-format)
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner
(*.odt-format)
E5 Tilbudsskjema (*.odt-format)
Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN- og TED-databasene

DATO

2021-12-09 **)

2021-01-31

**)

*) For “Brukerveiledning ELRAPP” og “Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB” er siste gyldige
versjon 14 dager før tilbudsfristen basis for prisene i kontrakten.
**) Dokumenter som er felles for flere kontrakter vil kunne ha avvikende dato.

Kap. D1 utleveres både i *.pdf-format og *.gab-format. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom *.pdfformatet og *.gab-formatet gjelder *.pdf-formatet.
2
ESPD-skjema må fylles ut på internett på URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/welcome. Xml-fil av ESPD
for den gjeldende konkurransen, eksporteres fra KGV og det er denne som skal brukes ved utfylling. Når
skjemaet er ferdig utfylt på internett, må det skrives ut og signeres. Deretter importeres dette tilbake til
konkurransen i KGV. Se for øvrig informasjon om ESPD i kap. B og informasjon på URL:
https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/elektroniskegenerklaeringsskjema
1
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Spesiell informasjon knyttet til kap. D1 Beskrivelse
Strukturen i *.gab-filen er bygd opp med en hovedkatalog.
På hovedkatalogen finnes alle prosesser som er med i kontrakten (både overordnede og
underordnede prosesser).
Distribusjon av dokumenter
Kap. D2-P består av digitale bilder fra vegnettet. Disse vil bli sendt til tilbyderens oppgitte
adresse lagret på USB-minnebrikke. ViaPhoto er egnet som visningsprogram for disse
vegbildene. Vegbildene må ikke deles med uvedkommende, og tilbyder som ikke blir
tildelt kontrakten, må returnere mottatte bilder og lagringsmedium til byggherren senest 1
måned etter meddelelse om tildeling av kontrakt. Evt. lokalt lagrede bildekopier må slettes.
Programvare/installasjonspakke med brukermanual for ViaPhoto kan lastes ned fra:
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/asfaltkontrakter/program
vare
Andre dokumenter
På internettadressen ligger det, i tillegg til dokumentene med betegnelsen ”URL-G”, som
en service for tilbyderen også lenker til andre dokumenter enn de som inngår i
konkurransegrunnlaget.
Disse øvrige dokumentene er tekniske veiledninger og annet som har status som
informasjon. Oversikten gjør ikke krav på å være komplett eller uttømmende.
Entreprenøren må selv kontrollere gyldighet av innhold og anvisninger og om dette er i
overensstemmelse med kravene i kontrakten.

