REFERAT

ORIENTERINGSMØTE OM KGL FOR SLAMBEHANDLINGSANSKAFFELSE

Møtedato:

17.11.2020

Deltakere:

GVBs team
Interessenter/leverandører, se deltakerliste i vedlegg

Møtested: Teams

1. GVB ga en kort overordnet presentasjon av anskaffelsen og dens dokumenter, se
vedlagte presentasjon. Konkurransegrunnlaget er komplekst og omfattende og
leverandørene ble oppfordret til å lese hele før spørsmål stilles.
•
•
•
•
•
•
•

Generell innledning, Anne Berit Steinseth, GVB – se presentasjon
KGLs struktur og gjennomføring av anskaffelsen, Anita Eide, GVB – se presentasjon
Gjennomgang høringsinnspill, Anita Eide, GVB – se presentasjon
Kvalifikasjonskrav, Jarle Marthinsen, Mepex Consulting AS – se presentasjon
Tildelingskriterier og evaluering, Jarle Marthinsen, Mepex Consulting AS – se
presentasjon
Evalueringsmodell, Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli ANS – se presentasjon
Regulering av endringer underveis i avtaleperioden, Trude Holmen, Advokatfirmaet
Mageli ANS – se presentasjon

2. Spørsmål fra leverandørene med svar fra GVB


Evalueringsmodell: «Vil B bli fastsatt og kjent for tilbyderne før innlevering av
anbudene?»
-



Evaluering: «Hvordan kan man vurdere et kvantitativt og et skjønnsmessig resultat og
komme frem til en god konklusjon?»
-



Nei, B vil ikke gjøres kjent for tilbyderne, men den vil bli fastsatt før tilbudene
åpnes.

GVB mener tildelingskriterier og evalueringsmetode som er valgt vil gi et godt
grunnlag for god vurdering av tilbudene

Avtalebestemmelser: «GVB krever en sikkerhet på 10 % av en kontraktssum beregnet
over 20 år gjennom hele perioden. Dette blir forholdsvis kostbart for de siste årene. Det
er slik dere vil ha det?»
-

Kravet til sikkerhetsstillelse er 10 prosent av kontraktssummen for hele
avtaleperioden. Avtaleperioden inkluderer både midlertidig fase og permanent
fase. Sistnevnte har en varighet på 20 år, mens varigheten av midlertidig fase
avhenger av leverandørens tilbud, jf. avtalebestemmelsene punkt 1.2 andre
avsnitt og punkt 8.7. Kontraktssummen som legges til grunn vil framkomme
under fanen «Priser» i pris- og tilbudsskjema. Den vil ikke inkludere
priselementene 1.5 og 1.6.

Side 1



Evaluering: «Disponering og bruk av biorest/biogjødsel er ikke med i klimakalkulatoren.
Betyr dette at miljøeffekten av disponering av biorest/biogjødsel ikke blir vurdert i det
hele tatt eller blir den vurdert skjønnsmessig?»
-



Ressursutnyttelse av biorest og rejektvann vurderes som del av tildelingskriteriet
miljø. Hvordan den vurderes er redegjort for i punkt 5.2.4 i KGL. Tilbyder skal
fylle ut en egen fane om hva som tilbys når det gjelder ressursutnyttelse i pris- og
tilbudsskjemaet.

Anskaffelsens omfang: «Når blir det klart om Larvik skal delta i konkurransen?»
-

Larviks deltakelse avklares i desember og vil framgå av kunngjøring av
KGL/invitasjon til å delta i konkurransen 11.01.2021.

Side 2

