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Kjøp av helseekspresstjeneste - meddelelse om tildeling av kontrakt
Vi viser til Deres tilbud i anbudskonkurranse om «Helseekspresstjenester for kjøring
mellom Brønnøysund og Mo i Rana via Sandnessjøen».
Oppdragsgiver mottok seks tilbud fra fem tilbydere på levering av
Helsekspresstjenester. En av disse tilbyderne var ikke kvalifisert for deltakelse i
konkurransen og ble avvist i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser § 20-12 første
ledd bokstav a.
I henhold til opplysningene i konkurransegrunnlagets pkt. 6.1, så er tildelingskriteriet
det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på kriteriene pris (70%), kvalitet
(20%) og miljø (10%)
Innstilling
Helse Nord RHF har til hensikt å tildele Geilo Turbusser AS kontrakt på levering
helseekspresstjenester for kjøring mellom Brønnøysund og Mo i Rana via Sandnessjøen.
Begrunnelse
Tilbyder
Geilo Turbusser
Tilbyder 2
Tilbyder 3a
Tilbyder 3b
Tilbyder 4

Pris (70 %) Vektet score Kvalitet (20%) Vektet score Miljø (10%) Vektet score
10,00
9,91
9,72
9,07
9,58

7,00
6,94
6,80
6,35
6,71

10,00
9,33
9,17
9,33
9,00

2,00
1,86
1,84
1,86
1,80

9,33
10,00
10,00
10,00
9,67

0,93
1,00
1,00
1,00
0,97

Total vektet
score
9,93
9,80
9,64
9,21
9,48

Valgt tilbyder er med en totalpris på kr 12320 pr dag marginalt billigst på totalpris og
skårer best på dette kriteriet. Den skårer også best på kriteriet «kvalitet» grunnet en
reserveløsning som er av tilsvarende kvalitet som hovedløsning samt en hovedløsning
som med blant annet DVS styring, glasstak og alkolås i tillegg til ekstra isolasjon for
redusert støynivå gir større grad av tilleggegenskaper for bedre komfort og sikkerhet.
Valgt tilbyder skårer noe lavere på kriteriet miljø grunnet manglende dokumentasjon
av ISO standard på miljøledelsessystem.
Samlet sett er tilbudet fra Geilo Turbuss AS vurdert som det økonomisk mest
fordelaktige.
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Karensperiode settes i henhold til FOA § 22 - 3 (3) til 24. januar 2017 kl. 1200. Kontrakt
vil bli inngått kort tid etter utløpet av karensperioden og vil bli sendt herfra til signering
for gjeldende avtaleområde.
Vi takker for at Dere deltok i denne konkurransen.
Vennlig hilsen

Rune Sætermo
Innkjøpssjef
Helse Nord RHF
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