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 Kunngjøring i Doffin og TED 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del I: Oppdragsgiver 

Anskaffelsesforskriften: 

Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester 
Forhåndskunngjøring ◯ 

Interesserte leverandører må kontakte oppdragsgiver om at de er interessert i 

kontrakten(e). Kontrakten(e) tildeles uten ytterligere kunngjøring. 

Kunngjøring av konkurranse ◯ 

Kunngjøring av kontraktsinngåelse  ◯ 

 

I.1) Navn og adresser1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere blir identifisert 
 

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2
 

Postadresse: 

Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: 

Kontaktperson: Telefon: 

E-post: Faks: 

Internettadresse(r): 

Nettsted oppdragsgiver: (URL) 

Nettsted kjøperprofil: (URL) 

 

I.2) Samordnede innkjøp 

⃞⃞ ⃞    Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.  

Oppgi gjeldende nasjonale lover hvis anskaffelsen involverer flere land: 

⃞ ⃞Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral 

 
I.3) Kommunikasjon 5, 9

 

◯ Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på: 15 (URL) 

◯ Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Du finner ytterligere informasjon på: 15 (URL) 

 Tilleggsinformasjon finnes på: 

◯ adressen ovenfor 

◯ en annen adresse: (oppgi en annen adresse) 

Tilbud eller forespørsel om deltakelse må sendes 5
 

⃞ elektronisk via: (URL) 

◯ til adressen ovenfor 

◯ til følgende adresse: (oppgi en annen adresse) 

⃞                                                                                                                                                                                                         Elektronisk kommunikasjon krever bruk av verktøy og utstyr som ikke er allment tilgjengelig. Gratis, direkte og ubegrenset 
tilgang til dette verktøyet og utstyret er mulig på: (URL) 

 

I.4) Type oppdragsgiver 

◯ Departement med underliggende etater eller annen 

nasjonal myndighet 

◯ Andre statlige eller nasjonale virksomheter 

◯ Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon 

 

 
◯ Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter 

◯ Offentligrettslig organ  

◯ EU-institusjon eller internasjonal organisasjon 

◯ Annet (vennligst spesifiser): 

 

I.5) Hovedaktivitet 

◯ Alminnelig offentlig 

tjenesteyting 

◯ Forsvar 

◯ Offentlig orden og trygghet 

◯ Miljø 

◯ Næringsøkonomiske formål 

 

 
◯ Helse 

◯ Boliger og nærmiljø 

◯ Sosial trygghet 

◯ Fritid, kultur og religion 

◯ Utdanning 

◯ Annet (vennligst spesifiser): 
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Del II: Kontrakten 3
 

 

II.1) Anskaffelsens omfang 
 

II.1.1) Tittel: Referansenummer: 2
 

II.1.2) Hoved-CPV-kode: [  ][  ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 

II.1.3) Type: Tjenestekontrakt 

II.1.4) Kort beskrivelse: 

II.1.5) Estimert totalverdi 2, 6, 9
 

Verdi ekskl. MVA: [ ] Valuta:  [   ] [   ] [   ] 

(for rammeavtaler – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten av rammeavtalen) 

II.1.6) Informasjon om delkontrakter 

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter ◯ ja◯ nei 

Tilbud kan gis på  ◯ alle delkontrakter  ◯ maksimalt antall delkontrakter:  [ ]   ◯ bare én delkontrakt 5
 

⃞ Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  [ ] 5, 9
 

⃞ Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å inngå kontrakter som kombinerer følgende delkontrakter eller grupper av 

delkontrakter: 5, 9
 

II.1.7) Anskaffelsens totale verdi (ekskl. MVA) 10
 

Verdi: [ ] (Oppgi den totale verdien av anskaffelsen. Bruk del V til informasjon om hver enkelt kontrakt) 

eller 

Laveste tilbud:  [ ] / Høyeste tilbud:  [ ]  som ble tatt i betraktning 

Valuta:  [   ][   ][  ] 

(for rammeavtaler – total maksimumsverdi for hele varigheten) 

(for dynamiske innkjøpsordninger– verdi av kontrakt(er) som ikke er inkludert i tidligere kunngjøringer av kontraktsinngåelse) 

(for kontrakter basert på rammeavtaler, om nødvendig – verdi av kontrakt(er) som ikke er inkludert i tidligere kunngjøringer av 
kontraktsinngåelse) 

 

II.2) Beskrivelse 1
 

 

II.2.1) Tittel: 2
 Delkontrakt nr. 2

 

II.2.2) Tilleggs-CPV-kode(r) 2
 

Hoved-CPV-kode: 1 [  ][  ] . [  ][  ] . [   ][   ] . [   ][   ] Supplerende CPV-kode: 1, 2 [   ][   ][   ][   ] 

II.2.3) Sted for gjennomføring 

NUTS-kode: 1 [   ] [  ] [  ] [  ] [  ] Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring: 

II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen: 

(art og omfang av tjenester eller beskrivelse av behov og krav) 

II.2.6) Estimert verdi 2, 5
 

Verdi ekskl. MVA: [ ] Valuta:  [   ] [   ] [   ] 

(for rammeavtaler – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten) 

II.2.7) Varighet av kontrakten eller rammeavtalen 5, 6
 

Varighet i måneder: [ ] eller Varighet i dager:  [ ] 
eller Start: (dd/mm/åååå) / Slutt: (dd/mm/åååå) 

II.2.13) Informasjon om EU-midler 5, 10
 

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler ◯ ja◯ nei 

Identifisering av prosjektet: 

II.2.14) Tilleggsinformasjon: 
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Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon 5, 14
 

 
III.1) Kvalifikasjonskrav 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltakelse 

Oversikt og kort beskrivelse av regler og kriterier: 

III.1.5) Informasjon om reserverte kontrakter 2
 

⃞ ⃞                                                                                                                                                             Kontrakten er reservert for vernede bedrifter og virksomheter som har sosial og faglig integrasjon av funksjonshemmede eller 

vanskeligstilte personer til formål   

⃞ ⃞ Kontrakten må utføres innenfor rammen av programmer for beskyttet sysselsetting 

 (Gjelder bare kontrakter for visse helse- og sosialtjenester jf. § 30-2) 

⃞ Deltakelse i konkurransen er forbeholdt organisasjoner som oppfyller vilkårene i § 30-2. 
 

 
III.2) Kontraktsvilkår 2

 

III.2.1) Informasjon om en bestemt yrkesgruppe 

⃞ Tjenesten kan bare utføres av en bestemt yrkesgruppe 

Henvisning til relevant lov, forskrift eller andre bestemmelser: 

III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten: 8
 

 

 
III.2.3) Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten 8

 

⃞ Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten 
 
 

 
Del IV: Prosedyre 

 
IV.1) Beskrivelse 5, 10, 14

 

IV.1.1) Form for prosedyre 

◯ Åpen anbudskonkurranse 8
 

◯ Begrenset anbudskonkurranse 8
 

◯ Konkurranse med forhandling 8
 

◯ Kontraktsinngåelse  uten forutgående kunngjøring av konkurranse 10
 

(fyll ut vedlegg D1) 

IV.1.3) Informasjon om rammeavtale 

⃞ Anskaffelsen innebærer at det opprettes en rammeavtale 

Hvis det foreligger rammeavtaler, må eventuell varighet utover 4 år begrunnes: 5, 14
 

IV.1.10) Opplysninger om nasjonale regler relevant for anskaffelsen: 8
 

Informasjon om nasjonale regler finnes på: (URL) 

IV.1.11) Hovedelementene i tildelingsprosedyren: 
 
 
IV.2) Administrativ informasjon 

IV.2.1) Tidligere kunngjøring angående denne anskaffelsen 5, 10
 

Kunngjøringsnummer i TED S: [  ][   ][   ][   ]/S [   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 

 (Ett av følgende: Forhåndskunngjøring; Kunngjøring av konkurranse; intensjonskunngjøring) 10 

 

 
 

IV.2.2) Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse 5
 

Tidsfrist for mottak av henvendelser fra interesserte parter 14
 

Dato: (dd/mm/åååå) Lokal tid: (tt:mm) 

IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på:  [   ] [   ] 1, 5
 

 

IV.2.5) Planlagt startdato for gjennomføring av konkurranse: (dd/mm/åååå) 4, 14
 

 

IV.2.9) Informasjon om avslutning av konkurranse som har vært kunngjort ved en forhåndskunngjøring 10
 

⃞ Oppdragsgiver vil ikke tildele flere kontrakter på grunnlag av forhåndskunngjøringen ovenfor 
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Del V: Kontraktsinngåelse 1
 

 
Kontraktsnr.: [ ] Delkontraktsnr.: 2 [ ] Tittel: 

En kontrakt/delkontrakt er inngått  ◯ ja ◯ nei 
 

V.1) Informasjon om manglende kontraktsinngåelse 8
 

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått  

◯ Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist  

◯ Andre årsaker (avbrutt prosedyre) 

Kunngjøringsreferanse i TED: [  ][  ][  ][  ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (år og dokumentnummer) 
 
 
V.2) Kontraktsinngåelse  

 

V.2.1) Dato for inngåelse av kontrakten: (dd/mm/åååå) 8
 

V.2.2) Informasjon om tilbud 

Antall mottatte tilbud: [ ] 

Antall mottatte tilbud fra SMBer: 8 [ ]  

Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene: 8 [   ] 

Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS: 8 [ ]  

Antall tilbud mottatt elektronisk: 8 [ ] 

⃞ Kontrakten er tildelt en gruppe leverandører 8
 

V.2.3) Den valgte leverandørens navn og adresse1
 

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2
 

Postadresse: 

Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: 

E-post: Telefon: 

Internettadresse: (URL) Faks: 

⃞Leverandøren er en SMB 8
 

V.2.4) Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA) 

Opprinnelig estimert total verdi av kontrakten/delkontrakten: 2 [   ] 
(for rammeavtaler – estimert total maksimumsverdi for hele varigheten av den aktuelle delkontrakten) 

 

Kontraktens/delkontraktens totale verdi: [ ] 

eller 

Laveste tilbud:  [ ] / Høyeste tilbud:  [ ] som ble tatt i betraktning 

Valuta:  [   ][   ][  ] 

(for rammeavtaler – total maksimumsverdi av denne delkontrakten) 

(for kontrakter basert på rammeavtaler, om nødvendig – verdi av kontrakt(er) for denne delkontrakten, som ikke er inkludert i tidligere 
kunngjøringer av kontraktsinngåelse) 

V.2.5) Informasjon om underleverandører 8
 

⃞ Denne kontrakten blir sannsynligvis satt ut til underleverandør 

Verdi eller andel som sannsynligvis blir satt ut til underleverandører 4
 

Verdi ekskl. MVA: [ ] Valuta:  [   ][   ][   ]  

Andel:  [ ] % 

Kort beskrivelse av den delen av kontrakten som blir satt ut til underleverandør: 
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Del VI: Utfyllende informasjon 
 
VI.2) Informasjon om elektroniske arbeidsflyter 5, 8

 

⃞ Elektronisk bestilling vil bli brukt 

⃞ Elektronisk fakturering godtas 

⃞ Elektronisk betaling vil bli brukt 
 

 
VI.3) Tilleggsinformasjon: 2

 

 
 
 
 
VI.4) Klagebehandling 

 

VI.4.1) Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen  

Offisielt navn 

Postadresse: 

Poststed: Postnummer: Land: 

E-post: Telefon: 

Internettadresse: (URL) Faks: 

VI.4.2) Tvisteløsningsorgan2
 

Offisielt navn 

Postadresse: 

Poststed: Postnummer: Land: 

E-post: Telefon: 

Internettadresse: (URL) Faks: 

VI.4.3) Prosedyre for klagebehandling 

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 

VI.4.4) Organ som kan gi informasjon om klagebehandling 

Offisielt navn 

Postadresse: 

Poststed: Postnummer: Land: 

E-post: Telefon: 

Internettadresse: (URL) Faks: 

 

VI.5) Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED: (dd/mm/åååå) 
 

 
 
 
 
 
 
Det er oppdragsgivers ansvar å sørge for overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser og annen relevant lovgivning. 
 
 

1  gjenta så mange ganger som det er nødvendig 
2  hvis det er relevant 
3  gjenta så mange ganger som det er nødvendig hvis denne kunngjøringen utelukkende er veiledende 
4  hvis denne informasjonen er kjent 
5  oppgi denne informasjonen hvis kunngjøringen er en innbydelse til konkurranse 
6  i den grad informasjonen allerede er kjent 
7  obligatorisk informasjon som ikke skal publiseres 
8  valgfrie opplysninger 
9  oppgi denne informasjonen bare hvis denne kunngjøringen er en veiledende kunngjøring 
10      oppgi denne informasjonen bare hvis denne kunngjøringen er en kunngjøring om tildeling 
14  hvis dette er en veiledende kunngjøring brukt som innbydelse til konkurranse – oppgi denne informasjonen i den grad den 

allerede er kjent 
15  oppgi denne informasjonen her, eller der det er relevant, i innbydelsen til å sende inn tilbud 
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Vedlegg D1 
 

Begrunnelse for kontraktsinngåelse uten forutgående kunngjøring  
 (velg det aktuelle alternativet og gi en begrunnelse) 

 
◯ 1. Begrunnelse for prosedyre med forhandling uten forutgående kunngjøring i samsvar med forskriftens § 13-3 og/eller § 13-4 

 §  13-3  (1) a) eller b ) Ingen tilbud eller akseptable tilbud / forespørsler om deltakelse som respons på 

◯ åpen anbudskonkurranse 

◯ begrenset anbudskonkurranse 
 
 

⃞ §  13-4  b)                                                                                                                                                                                                         a n sk affe lse n g jelder y te lser s om bare  e n beste mt le v era ndør k an le v ere  forTjenester  som bare en bestemt leverandør kan levere fordi : 

◯ konkurranse er umulig av tekniske årsaker 

◯ formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring 

◯ leverandøren har eneretter, herunder immaterielle rettigheter 
 

⃞                                                                                                                                                                                        §  13-3                  ⃞(1) e) eller f)                                                               e lle r f)                      Ekstrem tidsnød som skyldes forhold oppdragsgiver ikke kunne forutse, og som oppfyller de strenge 

vilkårene i anskaffelsesforskriften 
 
 

⃞                                                                                §  13-4                  ⃞d)                                                                                                                                                                                                         Nye tjenester som utgjør en gjentakelse av lignende tjenester, og som er bestilt i samsvar med de strenge 

vilkårene i anskaffelsesforskriften 
 
 
 

⃞                                                                                §  13-4 f) Anskaffelse av tjenester på særlig fordelaktige vilkår 

◯ fra en leverandør som har stanset forretningsførselen 

◯ fra forvalter av et konkursbo, en gjeldsforhandling eller tilsvarende 
 
 

◯ 2. Annen begrunnelse for kontraktsinngåelse uten forutgående kunngjøring av konkurranse  

 

⃞  Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften 
 
 

3. Forklaring 

Forklar på en tydelig og utfyllende måte hvorfor inngåelse av kontrakt uten forutgående kunngjøring er lovlig, ved å legge frem 

de relevante faktaopplysningene og, der det er hensiktsmessig, de lovmessige konklusjonene som samsvarer med forskriften: 

(maks. 500 ord) 

 


