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Tilbudsfrist: 03.05.2019 kl. 15.
1. Oppdraget og administrative bestemmelser
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune inviterer til å delta i
tilbudskonkurranse for anskaffelse av fylkesordførerkjede for den nye
fylkeskommunen, Agder fylkeskommune.
1.1
Om Oppdragsgiver
Fylkeskommunale oppgaver
Generelt kan man si at fylkeskommunen har fire roller: regional utvikler,
tjenesteprodusent, forvalter og regionalt folkevalgt organ.
Arbeidsområdene til fylkeskommunen er:
Regional utvikling
Tannhelse
Videregående opplæring
Kultur
Næringsutvikling
Samferdsel
Om fylkeskommunens ansatte
Den nye fylkeskommunen kommer til å bestå av rundt 3000 ansatte fordelt på ulike
enheter/avdelinger, 20 videregående skoler og 28 tannklinikker.
Mer informasjon om fylkeskommunene kan du finne på portalene:
www.austagderfk.no og www.vaf.no.
1.2
Oppdragsgivers kontaktperson
Navn: Cheryl Macdonald
E-postadresse: cmd@vaf.no
Telefon: 982 48 507
Eventuelle uklarheter eller spørsmål skal rettes til kontaktpersonen, helst per e-post
(merket: konkurranse fylkesordførerkjede – Agder fylkeskommune eller i
meldingssystem på KGV (konkurransegjennomføringsverktøyet).
Eventuelle supplerende opplysninger som gis under tilbudsprosessen vil bli sendt til
alle som har vist sin interesse ved å laste ned konkurransedokumentene fra KGV
(konkurransegjennomføringsverktøyet).
1.3

Kvalifiseringskrav
• For å kvalifisere til deltagelse skal det levers inn skatteattest. Skatteattest skal
ikke være eldre enn 6 mnd.
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•
•

Tilbyder bør vise til erfaring fra lignende prosjekt, dokumentert ved
referansecase(r)
Designer og produsent kan komme fra ulike firma, men må sende inn felles
forslag på ferdig fylkesordførerkjede.

1.4
Anskaffelsen gjelder
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune blir fra den 01.01.2020
slått sammen til en fylkeskommune. Fylkeskommunene skal i den forbindelse
anskaffe et nytt fylkesordførerkjede. Kjedet har en sterk og svært synlig symboleffekt
som bør gjenspeiles i designet og at designer/kunstner som velges må ha kjennskap
til regionen.
En sentral rammefaktor for det ferdige produktet, er fylkesvåpenet for den nye
fylkeskommunen som ble vedtatt av fellesnemnda 4. juni og igjen av de to
fylkestingene 19. juni. Det nye fylkesvåpenet består av et eiketre i gull på rød
bakgrunn.
Det ferdige smykket skal bestå av kjede og anheng med våpenskjold. I tillegg skal
det medfølge oppbevaringsboks.
Tre utkast vil gå videre til en finalerunde, der fellesnemnda velger endelig design.
Disse tre utkastene vil alle bli honorert med 5000,- uavhengig av om de får det
endelige oppdraget.
Maks pris for fylkesordførerkjede er 200 000,1.5
Fremdriftsplan
Det er ønskelig at det nye fylkesordførerkjede skal være levert og klar til bruk til
konstituerende fylkesting 23. oktober 2019.
Tidsplan for gjennomføring av konkurranse:
Planlagt uke/dato
09.04.2019
30.04.2019 Kl. 15
03.05.2019 Kl. 15
14.05.2019
23.05.2019
20.10.2019
23.10. 2019

Aktivitet
Utsendelse av tilbudsforespørsel
Frist for spørsmål knyttet til konkurransen
Frist for innlevering av tilbud med designutkast
Presentasjon av 3 finalister/leverandører
Fellesnemnda bestemmer vinnerutkast
Ferdig kjede overleveres fylkeskommunen
Ny fylkesordfører innvier kjede på konstituerende fylkesting

Oppdragsgiver tar forbehold om at det kan bli endringer i fremdriftsplan etter
fristen for innlevering av tilbud.
Tilbydere bes holde av 7. mai for eventuell presentasjon av sitt tilbud.
Tilbyder må være forberedt på at oppdraget kan skape medieinteresse. Innlevert
materiell og navn til de tre som går videre til finalerunden vil deles med offentligheten.
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2

Krav til ytelsen

2.1 Omfang
Kvalitet skal vektlegges, og er viktig både i forhold til levetid og brukervennlighet.
Fylkesordførerkjedet har en sterk symbolverdi for fylkeskommunen. Det er å anse
som en brukskunstgjenstand og må tåle flittig bruk. Kjedet må være fleksibelt slik at
det kan tilpasses ulike personer, og vil falle pent på framside og bakside uavhengig
av høyde eller kjønn.
Tilbudet skal inneholde visuell fremstilling (tegning, modell mm) av forslaget og
skriftlig forklaring på symbolikk/tanker bak kjedet, utføring og material valg.
Med hensyn til materialvalg må det ikke foreslås materialer som er kjent for å kunne
gi allergiske reaksjoner.
Designer står fritt til å velge utforming av kjede og material. Det skal uansett gis
begrunnelse for valg av materiel i tilbudet.
2.2 Farger
Fylkesvåpenet i fylkesordførerkjedet skal utformes med fargene Agder rødt og Agder
gull (CMYK-koder). Fargene er tilgjengelig i elektronisk profilmanual for Agder
fylkeskommunes nye visuelle profil her:
https://company-55997.frontify.com/d/gQ17ZHsu0FNx/overordnetprofil#/Verktøykasse/farger
Fylkesvåpenets utforming er tilgjengelig med riktige relative størrelsesforhold her:
https://company-55997.frontify.com/d/gQ17ZHsu0FNx/overordnet-profil#/logooverorndet/Fylkesvåpenet
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Tildelingskriterier

Tilbydere som tilfredsstiller minste- og kvalifiseringskravene vil konkurrere på
grunnlag av det tilbud med best forhold mellom pris og kvalitet i henhold til følgende
tildelingskriterier.
•
•
•

Forslaget – Utforming, inkludert symbolikk og forståelse av
regionen/fylkeskommunen 50%
Kompetanse og erfaring hos tilbyder, CV dokumentert, vektet 20 %
Pris, vektet 30 %

Ved evalueringen vil de forskjellige kriteriene bli vurdert etter en skala fra 1-10, og
tilbudet som vurderes som best på det enkelte kriteriet vil få karakteren 10. De øvrige
tilbud vil vurderes relativt i forhold til beste tilbud og få skår i henhold til dette.
Forslaget: Tilbyder skal vise hvordan fylkesordførerkjedet symbolsk representerer
Agder fylkeskommune og vår region.
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Gjennom oppdragsforståelsen skal tilbyder vise hvordan de vil løse oppgaven for
oppdragsgiver.
Kompetanse: Tilbyder skal beskrive de ressurser som er tiltenkt oppdraget med CV.
Og at det kan gjennomføres på oppgitt tid. Dersom det kreves lenger produksjonstid
enn oppgitt i vår fremdriftsplan, må dette komme tydelig frem.
Pris: Vi ønsker en fast pris på arbeidet beskrevet i punkt 1 og 2. Vi gjør oppmerksom
på at alle kostnader knyttet til planlegging og produksjon skal medtas i fastprisen.
I tillegg til pris er det også ønskelig med et budsjettoppsett som viser hvordan
kostnadene i hovedtrekk antas å bli fordelt mellom planlegging/arbeidstid, materialer,
produksjonskostnader med mer.
Tilbyder må påregne minimum 1-2 møter i Kristiansand, reisekostnader for disse
møtene skal være med i fastprisen.
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Regler for gjennomføring av konkurransen

4.1
Anskaffelsesprosedyre
Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsens
anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på 1,3 mill. kroner eks. mva. og er
fritatt fra kunngjøringsplikten. Konkurransen gjennomføres etter forskriftens
alminnelige bestemmelser (del I) og de bestemmelsene som følger av dette
konkurransegrunnlag.
Oppdragsgiver planlegger ikke å forhandle, men forbeholder seg retten til å
gjennomføre forhandlinger / avklaringer ved behov.
4.2
Krav til tilbudet og innlevering
Tilbudet skal leveres pr epost til cmd@vaf.no eller i vårt KGV
(konkurransegjennomføringsverktøy) og merkes i emnefeltet med ”Konkurranse
fylkesordførerkjede Agder fylkeskommune”
Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev hvor det tydelig fremgår:
• En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget og aksept av oppdragsavtale (se
pkt 5)
• Eventuelle forbehold må fremkomme og om mulig prissettes
• Videre må tilbudsbrevet inneholde navn og kontaktinformasjon til
leverandørens kontaktperson
Videre skal det følge med og inngå i tilbudet:
• Leverandørens svar på oppdragsgivers krav til ytelsen samt dokumentasjon
på oppfyllelse av tildelingskriterier.
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4.3
Tilbudsfrist
Tilbudsfrist er satt til 5. mai klokken 15.00. For sent innlevert tilbud vil bli avvist.
4.4
Tildeling av kontrakt og begrunnelse
Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om
hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med.
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Kontraktsvilkår

For dette oppdraget gjelder Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester.
Avtalevilkårene følger vedlagt (vedlegg 1).
5.1
Eiendoms-, opphavs- og bruksrett
Oppdragsgiver forbeholder seg eiendoms-, opphavs- og bruksrett til alt materiale
som fremkommer av denne kontrakt. Oppdragsgiver skal ha rett til å videreutvikle og
endre materiellet ved videre bruk. Alt materiell skal derfor sendes i dertil egnet
format.
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