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1 GENERELT 

1.1 TRYGGHETS- OG VARSLINGSTEKNOLOGI I AGDER 

Kommunene i Agder vil i samarbeid utvide anvendelse av velferdsteknologi, og går 
sammen om anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi. Av de 30 kommunene i 
Agder, har 21 gitt tilslutning til å inngå avtale for å kjøpe/leie/lease trygghetsalarmer, 
div. sensorer, signalanlegg for institusjoner, etablering av teknisk 
responssenterløsning og tilhørende kommunikasjonsløsninger.  De resterende ni 
kommunene inkluderes i avtalen med opsjon. Tiltredelse fra samtlige kommuner er 
gitt under forutsetning om politisk godkjenning.  
 
Agder har ambisjon om å være en foregangsregion for anvendelse av 
velferdsteknologi. Dette innebærer at avtaler som blir inngått, må ha fremtidsrettet 
funksjonalitet som gir mulighet for kontinuerlig utvikling av tjenestene.  
 
Forespørselen er basert på forvaltningsstruktur på utlysingstidspunktet.  

Nye rettssubjekter som kan oppstå som en følge av kommunesammenslåinger, har 
rett til å tiltre kontrakten med 1 måneds varsel, på samme vilkår som eksisterende 
deltakere på kontrakten, så lenge disse springer ut av eksisterende avtalepartnere. 
Eksisterende avtalepartner har tilsvarende rett til å gå ut av kontrakten med 1 
måneds varsel. 

 
Kristiansand kommune har inngått en avtale med Telenor Objects AS. Avtalen 
innebærer at Kristiansand kommune skal bemanne responssenterløsning for deler av 
Telenor Objects AS sin kundeportefølje. Avtalen er vurdert til å ikke gi Telenor 
Objects AS noen fordel inn i denne anskaffelsen, jamf. kravet til likebehandling i 
Anskaffelsesloven §4.  
  

1.2 MÅL 

Agder kommunene skal anskaffe teknologi som muliggjøre at mennesker kan føle 

trygghet og gis mulighet til å bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt 

funksjonsevne. I tillegg er det behov for å digitalisere trygghetsalarmene og å skifte 

ut og ta i bruk oppdatert teknologi på sykehjem og institusjon.  

 
Målene for innkjøpsprosjektet er: 
  

 Kommunene skal i anskaffelsen inngå avtale om å kjøpe/leie/lease  
trygghetsskapende teknologi, som trygghetsalarmer, personellvarsling, 
div. sensorer, signalanlegg for institusjoner, etablering av teknisk 
responssenterløsning i Kristiansand og tilhørende 
kommunikasjonsløsninger.   

 Avtalen skal sikre gunstige priser, fremtidsrettet funksjonalitet, gode 
administrative løsninger og sikrer aktuell utvikling i avtaleperioden. 
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 Sikre kommende nasjonale anbefalinger/krav 
  
Dette er et felles innkjøpsprosjekt, hvor vi i en konkurransepreget dialog forespør: 
  

 En leverandør som tar ansvar for særlig følgende:  
 

o Trygghetsalarmer 

o Sensorer 

o Signalanlegg på institusjoner 

o Kommunikasjonsløsninger 

o Implementering/montering/opplæring 

o Teknisk responssenterløsning  

o Tilhørende aktuelle tjenester som oppgraderinger, vedlikehold og 

feilretting m.m. 

Tilbyder skal kunne levere etterspurte tjenester uten bruk av oppdragsgiver sin 

digitale infrastruktur, dersom kunden velger denne løsningen etter gjennomført 

dialogprosess. 

Det vil bli stilt høye krav til oppetid og dekning for kommunikasjonsløsningene, 

funksjonalitet og leverandøren sin evne til utvikling i avtaleperioden. Direktoratet for 

e-helse sine anbefalinger vil bli sterkt vektlagt i evalueringen, så langt disse er 

relevante for denne anskaffelsen. 

Leveransen for mobile kommunikasjonsløsninger kan bli lagt som opsjon i 

kontrakten. 

Kommunene har i dag ulikt utstyr og mengde av utstyr innenfor velferdsteknologi. 

Mulig integrasjon av eksisterende utstyr vil bli avklart i dialogprosessen. De 

respektive kommuner står fritt til å videreføre drift på eksisterende utstyr i 

avtaleperioden. Dette vil kunne driftes parallelt med nytt utstyr knyttet til ny avtale.  

Vedlikehold og feilretting kan bli lagt som opsjon i kontrakten.  

 

1.3 OMFANG 

Kommunene i Agder oppga primo 2016 følgende volumer for sensorer/alarmer: 

Stasjonær 
trygghetsalarm 

Mobil 
trygghetsalarm 
m/Gps 

Fallalarm Døralarm Brannalarm Bevegelses 
sensor 

4 900 140 20 120 10 60 

 

Elektroniske 
medisindoset

Videotilsyn Annet dig. 
nattilsyn 

Annet dig. 
tilsyn 
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ter 

50 25 140 10 

 
Antall sykesignalanlegg: ca. 80. 
 
Det er forventet betydelig vekst i volumer og antall type sensorer og tilhørende 
funksjonalitet, sammenlignet med oppgitt status. 

 

2 ADMINISTRATIV INFORMASJON 

2.1 KONKURRANSEPREGET DIALOG - PROSESS 

Innkjøpet vil bli gjennomført som konkurransepreget dialog, der vi forbeholder oss 
retten til gradvis å redusere antall løsninger som skal drøftes. Allerede etter mottak 
av første løsningsskisse forbeholder vi oss retten til å redusere antall tilbydere. 
 
Frist for innlevering av første løsningsforslag er 02.03.17. Dialog vil starte opp i mars 
2017 og vil foregå på norsk. Dialogmøtene vil bli gjennomført i Kristiansand, og 
oppstartsmøtet vil finne sted på rådhuset i Kristiansand.  
 
I løpet av dialogfasen forbeholder prosjektet seg retten til å gjennomføre 
referansebesøk til en eller flere eksisterende kunder av tilbyder, uten at tilbyder selv 
deltar på møtet. Resultatene av referanseinnhentingen vil kunne bli brukt i endelig 
evaluering. Det kan også være aktuelt å kreve demonstrasjon av live- løsninger i 
løpet av dialogfasen. 

3 BETINGELSER 

3.1 KOSTNADER 

Det forutsettes at tilbyder kan tilby kompensasjonsordninger som inkludere kjøp, leie 
og leasing. Prosjektet vil avklare kompensasjonsløsning i dialogfasen. Prosjektet vil 
holde åpent mulighet for å velge ulike kompensasjonsløsninger for ulike deler av 
anskaffelsen. 

3.2 PRISREGULERING 

Prisreguleringsmekanisme blir utformet i dialogfasen.  

3.3 VARIGHET 

Kontrakt vil ha varighet på 36 mnd. med mulighet til forlengelse i 12 mnd. + 12 mnd. 
+ 12 mnd. 



Trygghets- og varslingsteknologi i Agder 

 

Rev 0. Side 6 av 8 19.01.2017 

3.4 BETALING 

Det inngås kontrakt med hver enkelt kommune. Betaling skal skje etterskuddsvis, 
med betaling per 30 dager.  
 
 

4 MOBILDEKNING   

Leverandør sin tilbudte mobile kommunikasjonsløsninger skal ha en dekning definert 
som at 99 % av fastboende på Agder har dekning innvendig i trehus med tale/SMS 
på 2g (signalstyrke – 79 dBm). Samme krav vil gjelde for relevante kommunale 
institusjoner. 
 
I dialogprosessen vil det bli lagt fram komplett liste over relevante kommunale 
institusjoner, der det blir stilt dekningskrav som nevnt ovenfor. 
 

4.1 KRAV TIL SUPPLERENDE DEKNING 

Dekningsproblematikk vil bli drøftet i dialogfasen. Det kan være aktuelt å stille krav 
om at leverandør supplerer med SIM kort fra annen operatør, dersom dette må til for 
å gi dekning.  
 

4.2 FASTE BOPEL 

Med mobildekning til minimum 99 % mener vi leveranser til den faste bosettingen på 
Agder. For å oppfylle kriteriet for fast bopel, må vedkommende være registrert i 
folkeregisteret i kommunen og oppholde seg minst 50 % på denne bopel. 

5 UTVIKLING I KONTRAKTSPERIODEN  

Trygghets- og varslingsteknologi som inngår i denne anskaffelsen, kan bli utvidet 
med funksjonalitet og utstyr innenfor beslektede områder i kontraktsperioden, 
dersom det er en naturlig følge av utviklingen innenfor trygghets- og 
varslingsteknologiområdet.  
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6 LEVERANSE/IMPLEMENTERING/OPPLÆRING 

Etter inngåelse av kontrakt, skal det gjennomføres leveranse/implementering i et 
stort antall kommuner. Dette gjelder leveranse, montering, oppfølging og 
kvalitetssikring av utstyr og kommunikasjonsløsninger ute hos private brukere, i 
institusjoner og i responssenter. Leverandøren vil også få viktige oppgaver i 
forbindelse med opplæring av brukere og personell. Det vil derfor bli stilt store krav til 
leverandøren sin kapasitet til disse typer oppgaver.  
 

7 FORUTSETNINGER FOR EVALUERING 

Etter avsluttet dialogfase vil prosjektet fastsette ett sett av forutsetninger som skal 
legges til grunn for endelig tilbud. Disse forutsetninger vil bli presentert for tilbyderne, 
og vil være identiske for alle tilbydere. 
 
Forutsetningene vil bli som følger: 
 

 Prosjektet vil i dialogfasen presentere rammer for prismatriser for respektive 
leveranseelementene, som tilbyder må bruke i sine pristilbud.  

 Porteføljen av trygghetsalarmer og sensorer vil bli konkretisert i dialogfasen, 
og vil bli lagt til grunn for endelig tilbud. 

 Signalanlegg på institusjoner vil bli konkretisert i dialogfasen, og vil bli lagt til 
grunn for endelig tilbud. 

 Krav til kommunikasjonsløsninger vil bli konkretisert i dialogfasen, og vil bli 
lagt til grunn for endelig tilbud. 

 Teknisk responssenterløsning i Kristiansand vil bli konkretisert i dialogfasen, 
og vil bli lagt til grunn for endelig tilbud. 

 Tilhørende aktuelle tjenester som oppgraderinger, vedlikehold og feilretting 
m.m. vil bli konkretisert i dialogfasen, og vil bli lagt til grunn for endelig tilbud. 

 Beslutning om eventuell bruk av oppdragsgiver sin digitale infrastruktur vil bli 
konkretisert i dialogfasen, og vil bli lagt til grunn for endelig tilbud.  

 Krav til oppetid og dekning for kommunikasjonsløsningene vil bli konkretisert i 
dialogfasen, og vil bli lagt til grunn for endelig tilbud.  

 Krav til funksjonalitet vil bli konkretisert i dialogfasen, og vil bli lagt til grunn for 
endelig tilbud.  

 Leverandøren må ha god evne til utvikling i avtaleperioden og krav til dette vil 
bli konkretisert i dialogfasen vil bli konkretisert i dialogfasen, og vil bli lagt til 
grunn for endelig tilbud.  

 Leverandøren må ha evne til rask leveranse og implementering etter 
avtaleinngåelse. Krav til dette vil bli konkretisert i dialogfasen og vil bli lagt til 
grunn for endelig tilbud.  
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8 TILDELINGSKRITERIER 

Ved evaluering av endelig tilbud, inngitt av tilbyder etter at dialogfasen er avsluttet, vil 
kjøper tildele kontrakt basert på det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 
kvalitet.  
 
I henhold til forskrift til Lov om Offentlige anskaffelser, §18-1 (6) presenteres 
tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge. Det er etter prosjektet sin oppfatning ikke 
mulig å foreta en vekting av tildelingskriteriene på det nåværende tidspunkt. 
Usikkerhet knyttet til mulige tekniske løsninger, funksjonalitet og krav til utvikling er 
for stor.  
 
Vekting av tildelingskriterier vil bli presentert for tilbyder etter avsluttet dialogfase, 
sammen med forutsetninger, ref. pkt. 7 ovenfor.  
 
Tildelingskriterier som er listet i prioritert rekkefølge under, vil bli ytterliggere 
spesifisert i dialogfasen. Det vil bli stilt store krav til minimumsnivåer. Løsningstilbud, 
ut over minimumskrav, vil inngå i evalueringen av disse områdene: 
 

 Funksjonalitet  

 Kostnad 

 Driftssikkerhet 

 Kapasitet til etablering og oppfølging av avtaleforpliktelser 
 

 
 


