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1 Innledning 
Dokumentet gir en oversikt over de premissene som blir lagt til grunn for evaluering av tilbudene for 

trygghets- og varslingsteknologi til kommunene i Agder. Grunnlaget ligger i “Beskrivende dokument”, 

men det er gitt mer presis omtale i dette dokumentet. Tilbyder skal gi inn tilbud i samsvar med 

løsninger som er presentert og drøftet i dialogmøtene.  Kravene som blir omtalt i dette dokumentet 

må være aksepterte.  

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. For anskaffelsen gjelder kjøp og/eller leie. 

 

Følgende kommuner har gitt tilslutning til å inngå avtale: 

Gjerstad 

Vegårshei 

Åmli 

Risør 

Tvedestrand 

Arendal 

Froland 

Grimstad 

Lillesand 

Birkenes 

Iveland 

Kristiansand 

Vennesla 

Songdalen 

Søgne 

Mandal 

Marnardal 

Audnedal 

Åseral 

Lindesnes 

Kvinesdal 

På grunn av avtalens generelle kompleksitet og omfattende implementering, herunder tidsbruk og 

høye kostnader for både leverandør og kommunene, foreligger det «særlige forhold» slik at 

oppdragsgiver kan inngå rammeavtale for mer enn fire år, jf anskaffelsesforskriftens § 26-1 (4). 

Avtaleperioden er derfor satt til inntil 6 år. 
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Agder kommunene skal anskaffe teknologi som muliggjør 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. 

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.  

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.  

Tilbyder må beskrive hva som ikke kan leveres av utstyr og funksjonalitet listet i vedlegg «tilbudte 

priser» samt kap. 2 «Funksjonalitet» i dette dokumentet, ved kontraktsinngåelse.  Viser for øvrig til 

definisjon av «krav» i Kapitel 1.2 nedenfor. 

1.1 Avropsavtaler med bilag og føringer for tilbudsutforming 

Avtalekonsept som skal legges til grunn for anskaffelsen, se vedlegg «avtalekonsept».  

For SSA-D (IT- tjenesteavtale) og SSA-K skal krav og forutsetninger nedfelt i dette dokument 

inkluderes i bilagsstrukturen i endelige kontrakter som spesifisert i matrisen nedenfor: 

Bilag til SSA-D  Bilag til SSA-K 

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon  Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 

Følgende kapitler fra kundens 

«Forutsetningsdokument»: 

 Kap 1.2 

 Kap 2 med unntak av Kap 2.3.4 

Integrasjon av eVIK og Kap 2.3.1 «Krav 

1» 

 Kap 4.1.2 

 Kap 4.2.2 

 Kap 4.3.2 

 Kap 4.4.2 

 

 Følgende kapitler fra kundens 

«Forutsetningsdokument»: 

 Kap 1.2 

 Kap 2 med unntak av Kap 2.3.4 

Integrasjon av eVIK og Kap 2.3.1 «Krav 1» 

 Kap 4.1.2 

 Kap 4.2.2 

 Kap 4.3.2 

 Kap 4.4.2 
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Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon  Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon 

Følgende kapitler fra 

«Forutsetningsdokument» fra leverandørens 

tilbud: 

 Kap 1.2 

 Kap 2 med unntak av Kap 2.3.4 – 

Integrasjon av eVIK og Kap 2.3.1 «Krav 

1» 

 Kap 4.1.2 

 Kap 4.2.2 

 Kap 4.3.2 

 Kap 4.4.2 

 

 Følgende kapitler fra «Forutsetningsdokument» 

fra leverandørens tilbud: 

 Kap 1.2 

 Kap 2 med unntak av Kap 2.3.4 – 

Integrasjon av eVIK og Kap 2.3.1 «Krav 1» 

 Kap 4.1.2 

 Kap 4.2.2 

 Kap 4.3.2 

 Kap 4.4.2 

 

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes  Bilag 3: Kundens tekniske plattform 

Følgende kapitler fra 

«Forutsetningsdokument» fra leverandørens 

tilbud: 

 Kap 2.3.4 Integrasjon av eVIK 

 

 Ingen 

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan for 

etableringsfasen 

 Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister 

Følgende kapitler fra 

«Forutsetningsdokument» fra leverandørens 

tilbud: 

 Kap 4.1.1 

 Kap 4.2.1 

 Kap 4.3.1 

 Kap 4.4.1 

 

 Følgende kapitler fra «Forutsetningsdokument» 

fra leverandørens tilbud: 

 Kap 4.1.1 

 Kap 4.2.1 

 Kap 4.3.1 

 Kap 4.4.1 

 

Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte 

kompensasjoner 

 Bilag 5: Godkjenningsprøve 

Følgende kapitler fra 

«Forutsetningsdokument» fra leverandørens 

tilbud: 

 Kap 2.3.1 «Krav 1» 

 Kap 3 

 

 Ingen 

Bilag 6: Administrative bestemmelser  Bilag 6: Administrative bestemmelser 

Ingen  Ingen 
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Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser  Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser 

Følgende kapitler fra 

«Forutsetningsdokument» fra leverandørens 

tilbud: 

 Kap 5. 

 

Vedlegg «Tilbudte priser» fra leverandørens 

tilbud. 

 

 Følgende kapitler fra «Forutsetningsdokument» 

fra leverandørens tilbud: 

 Kap 5. 

 

Vedlegg «Tilbudte priser» fra leverandørens 

tilbud. 

 

Bilag 8: Endringer i den generelle 

avtaleteksten 

 Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten 

Ingen  Ingen 

Bilag 9: Endringer av driftstjenesten etter 

avtaleinngåelse 

 Bilag 9: Endringer av leveransen etter 

avtaleinngåelse 

Ingen  Ingen 

Bilag 10: Standardvilkår for 

tredjepartsleveranser 

 Bilag 10: Lisensbetingelser for 

standardprogramvare og fri programvare 

Ingen  Ingen 

 

Kapittel 1. ovenfor vil inngå i SSA-R, bilag 1. 
 
Tilbyder skal levere tilbudet ved å skrive inn sin tilbudstekst i dette forutsetningsdokumentet med blå 
skrift.   
 
Tilbyder skal fylle inn alle kostnadselementer i vedlegg «tilbudte priser». Det må ikke tas forbehold 
knyttet til noen kostnadselementer. De forutsetninger som er lagt til grunn for kostnadselementene, 
må ikke endres i tilbudet. Det er anledning til å sette 0 i et element, dersom tilbyder har dekket 
kostnadene inn på annen måte. Det er ikke anledning til å unnlate å gi pris på utstyr/tjenester som er 
listet i vedlegget. 
 

1.2 Forklaring til kravtabell 

Krav er definert som: 

A: Absolutt krav  
V: Viktig krav 
Ø: Ønskelig krav 
 
B: Basis krav. Tilbyder skal kun svare på om de leverer funksjonaliteten (ja/nei). Hvis tilbyder kun 
oppfyller deler av kravet, skal unntakene oppgis.  
 
K: Komplekse krav. Tilbyder skal levere en beskrivelse som en del av tilbudet. 
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For «Absolutt» krav gjelder følgende: 

• Et «Nei» svar medfører avvisning av tilbudet. 
• Et «Ja» svar forutsetter at kravet innfris slik løsningen er klar for levering fra leverandør ved 

tilbudsfrist.    
• Utdypende beskrivelse av funksjonaliteten for K-krav, som gjør at kunden kan gjøre gode 

vurderinger, vil bli tillagt vekt. 
 
For «Viktig» krav gjelder følgende: 

• Et «Ja» svar forutsetter at kravet innfris slik løsningen er klar for levering fra leverandør ved 
tilbudsfrist.   

• Utdypende beskrivelse av funksjonaliteten for K-krav, som gjør at kunden kan gjøre gode 

vurderinger, vil bli tillagt vekt 

• En utdyping av et «Nei» svar i forhold til utvikling av funksjonalitet, skal tydelig informere om 

følgende: 

• Oppgi når funksjonaliteten vil kunne leveres. 
• Funksjonaliteten vil ikke bli levert 

 

For «Ønskelig» -krav gjelder følgende: 

• Et «Ja» svar forutsetter at kravet innfris slik løsningen er klar for levering fra leverandør ved 
tilbudsfrist.   

• Utdypende beskrivelse av funksjonaliteten for K-krav, som gjør at kunden kan gjøre gode 

vurderinger, vil bli tillagt vekt. 

• En utdyping av et «Nei» svar i forhold til utvikling av funksjonalitet, skal tydelig informere om 

følgende: 

• Oppgi når funksjonaliteten vil kunne leveres. 
• Funksjonaliteten vil ikke bli levert 
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2 Funksjonalitet 

2.1 Komplett tilbudt leveranse 

 

Figur 1 Omfang av anskaffelsen 

Utstyr hos tjenestemottaker 

Utstyr for trygghetsskapende teknologi1 både for hjemmeboende og beboere på institusjon. 

Eksempelvis: digital trygghetsalarm, mobil trygghetsalarm, røykvarsler, bevegelsessensor, 

lokaliserings-/sporingsteknologi, digitalt tilsyn, elektroniske nøkler, medisindispenser, m.m. 

Teknisk drifts- og responssenterløsning 

Teknisk driftsløsning som skal gi støtte for teknisk installasjon, driftsovervåking, teknisk 

fjernbetjening og teknisk vedlikehold av velferdsteknologiske løsninger som inngår i 

responssentertjenestens ansvarsområde.  

Teknisk responsløsning er en felles teknisk løsning som kommunene kobler seg på, for å motta 

varslinger fra trygghets- og varslingsteknologien. Videreformidling av alarmer vil kunne settes opp av 

kommunene selv og slik hver kommune ønsker (til bemannet responssenter eller direkte respons). 

Mulighet for at kommunene selv kan legge inn nye tjenestemottakere og endre på eksisterende 

tjenestemottaker samt knytte utstyr med tjenestemottaker (administrative rutiner). 

Kommunalt bemannet responssenter (Valhalla) 

Grensesnitt for kommunalt bemannet responssenter, lokalisert på Valhalla, som er en tjeneste som 

tar imot, vurderer/siler, dokumenterer og responderer på varsler fra trygghets- og 

varslingsteknologiske løsninger. Mulighet til videreformidling av alarmer til utførende tjeneste samt 

digitalt tilsyn som respons på alarmer. 

 

                                                           
1
 Direktoratet for ehelse - Anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende teknologi 

http://www.ks.no/globalassets/anbefalinger-knyttet-til-tekniske-krav.pdf
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Utførende tjeneste på institusjon  

Grensesnitt for ansatte på institusjon for mottak av varsler fra trygghets- og varslingsteknologiske 

løsninger hos beboere på institusjon samt mulighet for digitalt tilsyn som respons på alarmer.  

Utførende tjeneste til hjemmeboende 

Grensesnitt for kommunal eller privat omsorgstjeneste, for mottak av varsler enten  

 via responstjenesten 
eller 

 ved direkte respons (varslene styres direkte) 
 

fra trygghets- og varslingsteknologiske løsninger hos hjemmeboende samt mulighet for digitalt tilsyn 

som respons på alarmer. 

Pårørende og andre 

Grensesnitt for pårørende og andre (frivillig sektor) for mottak av varsler fra tjenestemottakere. 

2.1.1 Avgrensninger 

Mobil kommunikasjonsløsning 

Kunden forbeholder seg retten til å anskaffe mobil kommunikasjonsløsning fra tredjepart. 

(jamf. også vedlagt prisskjema) 

Installasjon og vedlikehold av utstyr 

Den enkelte kommune forbeholder seg retten til å utføre installasjon og vedlikehold av utstyr selv. 

(jamf. også vedlagt prisskjema) 

2.2 Målbeskrivelse 
Kommunene på Agder ønsker å ta i bruk løsninger som støtter opp under innbyggernes behov og 
bidrar til et godt, effektivt og sømløs tjenesteforløp i helse og omsorgstjenestene ved å 
implementere velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten.  
Dette krever god organisering av mottak og respons på alarmer og varsler for å sikre en 
framtidsrettet, sømløs, fleksibel og sikker drift av kommunenes behov for organisering av 
responstjenester for både hjemmeboende og beboere på institusjon.  
 
Det er ønskelig at hver enkelt innbygger skal ha trygghet og mestring i hverdagen. Det er et viktig mål 
at innbygger skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, med opplevd kvalitet og aktivitet i alle livets 
faser. Vi ønsker å anskaffe teknologi som kan avhjelpe kommunal tjenesteytelse opp mot sluttbruker. 
Det legges til grunn et helhetlig perspektiv på tjenesten- pasientens helsetjeneste.  

2.2.1 Utvikling i samarbeid 

Kommunene har opparbeidet erfaring og kompetanse med ulike prosjekter innen teknologiske 
løsninger. Gjennom anskaffelsen skal oppdragsgiver og leverandør i fellesskap finne kvalitative og 
optimale løsninger som sikrer god organisering og økonomiske gevinster. Oppdragsgiver skal ha en 
leverandør som fremmer nye innovative løsninger innenfor velferdsteknologiske områder i 
kontraktsperioden.  
 
Det er et mål å ha et tett samarbeid med valgte leverandør. Det ideelle er at skillet mellom 
leverandør og kunde ikke blir til et hinder for utvikling, men en akselerator, hvor dialogen er positiv 
og forventningene til hverandre er avklart og forstått. 
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Vi ønsker en tett forbindelse igjennom drifts – og vedlikeholdsperioden slik at vi som kunde kan 
fremme våre behov og påvirke utviklingen, samtidig som leverandøren har en kunde som forplikter 
seg til å bidra med positivitet og endringsvilje. 

2.2.2 Funksjonelt 

Målet er at løsningen skal være funksjonell. Med det menes det at løsningen skal tilby funksjoner 
som for brukeren oppleves som gode. 

Mobilitet er et ønske og krav fra de fleste brukere, de forventer å kunne jobbe fra hvor som helst, når 
som helst. Vi er opptatt av å ha et responsivt design som gjør arbeidet sømløst og med tilpassede 
brukerflater, enten brukeren er hjemme, på kontoret eller på farten og uavhengig av enheten som 
benyttes.  

Det er et mål at løsningen skal ha et moderne brukergrensesnitt som tolker, forstår og hjelper 
brukerne til å få utført sine oppgaver på en måte slik at det oppleves enkelt og at sjansen for å gjøre 
feil blir minimal. 

I tillegg forventes det enkel oppbygging av rapporter og mulighet for ferdige digitale dashboard med 
sanntidsinformasjon, samt mulighet for å skreddersy selv for de som ønsker det. 

Det er et mål at løsningen skal bidra med relevant og tidsriktig informasjon for å understøtte 
beslutninger og gi bedre styring av virksomheten. Løsningen må utnytte nye teknikker som for 
eksempel «Big Data», algoritmer og regler for å gi ledelsen bedre innsikt i virksomheten.  

Det er ønskelig at samme type brukerutstyr kan anvendes hjemme og i institusjon.  

2.2.3 Effektivt  

Det er et mål at ny løsning skal være med på å effektivisere arbeidsprosesser og forenkle rutiner. 
Dette skal skje ved endringer i arbeidsprosesser og kreativitet i forhold til dagens rutiner. 

Det er også en forventning at en større del av arbeidet desentraliseres. Med det menes det at der 
arbeid og oppgaver kan gjøres mer effektivt tidligere i prosessen skal dette prioriteres. 

Man ønsker å gå over til å kontrollere og godkjenne arbeid utført av løsningen på bakgrunn av 
sluttbrukerinformasjon, algoritmer og regler. Målet er å frigjøre tid til å arbeide med unntak og 
situasjoner der det trengs spesialkompetanse og skjønn. 

2.2.4 Leveranse og driftsmodell 

Det er et mål at løsningen leveres som en SaaS tjeneste. Dette mener vi vil gi oss den mest stabile, 

driftssikre og kostnadseffektive driftsmodellen for fremtiden. Teknisk leveres løsningen som en 

«public multi-tenant» skyleveranse som følger nasjonale lover og regler. 

Vi er kjent med at en slik leveransemodell kan by på noen utfordringer for oss som kunde og 

oppfordrer leverandør til å være åpen om dette, slik at disse elementene blir hensyntatt når valget av 

driftsmodell tas. 

Vi forventer enklere, mer stabil og billigere drift som følge av god utnyttelse av maskinvare blant 

leverandørens mange SaaS kunder.  

2.2.5 Alltid oppdatert 

Det er et mål at løsningen som leveres til enhver tid er oppdatert. Alle statlige krav, føringer, lover og 
regler skal implementeres fortløpende og som en del av leveransen.  
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Ny funksjonalitet og endringer som er beskrevet i målbildet eller er en naturlig del av leveransen skal 
leveres på en planlagt og kontrollert måte og være inkludert i drift– og vedlikeholdskostnadene. 

Det er et mål at ny løsning skal være med på å effektivisere arbeidsprosesser og forenkle rutiner.  

Målet er at løsningen skal være funksjonell. Med det menes det at løsningen skal tilby funksjoner 
som for brukeren oppleves som gode. 

Mobilitet er et ønske og krav fra de fleste brukere, de forventer å kunne jobbe fra hvor som helst, når 
som helst. Vi er opptatt av å ha et responsivt design som gjør arbeidet sømløst og med tilpassede 
brukerflater, enten brukeren er hjemme, på kontoret eller på farten og uavhengig av enheten som 
benyttes.  

Det er et mål at løsningen skal ha et moderne brukergrensesnitt som tolker, forstår og hjelper 
brukerne til å få utført sine oppgaver på en måte slik at det oppleves enkelt og at sjansen for å gjøre 
feil blir minimal. 

I tillegg forventes det enkel oppbygging av rapporter og mulighet for ferdige digitale dashboard med 
sanntidsinformasjon, samt mulighet for å skreddersy selv for de som ønsker det. 

Det er et mål at løsningen skal bidra med relevant og tidsriktig informasjon for å understøtte 
beslutninger og gi bedre styring av virksomheten. Løsningen må utnytte nye teknikker som for 
eksempel «Big Data», algoritmer og regler for å gi ledelsen bedre innsikt i virksomheten.  

2.2.6 Sikkert 

Målbildet rundt sikkerhet for løsningen deles opp i flere kategorier. 

Autentisering og føderering skal i all hovedsak foregå utenfor fagsystem. Grunnen til dette er et 
ønske om full kontroll på alle registrerte brukere i et felles identitetssystem og full kontroll på hele 
livsløpet for en ansatt. Begrepet «Hire-and-Fire» har blitt brukt for å beskrive denne prosessen.  

Målet er at når man ansetter en ny person skal stillingen og dens ansvarsområde benyttes for tilgang 
og rettigheter. Det samme skal gjelde når en ansatt slutter. Det skal ikke være nødvendig å huske å 
gå inn i hvert fagsystem og manuelt legge til eller fjerne tilganger og rettigheter, det skjer igjennom 
roller og attributter som følger stillingen 

Vårt mål er å benytte rollebasert og/eller attributtbasert tilgangskontroll.  

Målet rundt sikkerhet i bruk av selve løsningen er at arbeid skal kunne utføres på farten, men med 
tilnærmet lik sikkerhet som at man satt på kontoret sitt, med sin kontrollerte enhet i trygge 
omgivelser. Dette vil selvfølgelig sette store krav til teknikken utover selve løsningen, men 
leverandøren og løsningen skal være forberedt på at brukerne har en forventning om å arbeide på 
denne måten.  

Når det gjelder arbeid i selve løsningen er det viktig at sikkerheten ivaretas på hvem som kan gjøre 
hva, men også hvem som har gjort hva. 

Målet for logging og sporbarhet er at det skal være mulig å følge endringer som er utført i de mest 
sentrale og viktigste registre og baser. Hvem endret hva, når skjedde dette og hva var verdiene før og 
etter endringene er viktig som en del av sikkerheten. En åpenhet om logging og sporing har en 
preventiv virkning for de med uærlige hensikter, men kan også virke betryggende for alle de andre 
som utfører sine oppgaver uten den hensikt å gjøre feil eller være uærlige.  
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2.2.7 Moderne IKT-arkitektur 

Det er et mål at løsningen har en moderne IT-arkitektur og benytter seg av standardiserte grensesnitt 
der det er mulig. Det må legges til rette for at all informasjon både kan deles og blir brukt på tvers av 
applikasjoner, moduler, prosesser og tjenesteområder. 

Det er en forventing at løsningen er basert på frittstående moduler for hvert enkelt funksjonsområde 
og at er det klart definerte grensesnitt mellom modulene.  

Dette vil gi oss den nødvendig fleksibiliteten for å velge nye moduler i markedet uten å måtte bytte 
ut eller endre på store deler av verdikjeden.  

Målet er å kunne samhandle med andre systemer på en fullt ut integrert måte og det forventes at 
løsningen er bygget med tanke på implementering i en tjenesteorientert arkitektur. Gevinsten av en 
tjenesteorientert arkitektur er gjenbruk av komponenter og tilgang/gjenbruk til 
data/informasjonsobjekter og deres kvalitet, som sikres ved registrering en gang og ett sted. 

2.3 Funksjonelle krav 

Det er viktig for kunden at den nye løsningen passer inn i vårt målbilde. Vi ønsker derfor at tilbyder 
beskriver hvordan og hvor mye av vår målbeskrivelse som dekkes av tilbudt løsning, og hva tilbyder 
ser for seg kan oppnås fremover ved videre utvikling av tilbudt løsning. Beskrivelsen må omfatte 
både hjemmebaserte tjenester og institusjon, jamf. fig.1. 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

1.  V K Tilbyder bes ved hjelp av tekst og skisser beskrive hvordan tilbyder ser 

for seg å kunne imøtekomme målbeskrivelsen.  

2.  V B Tilbyder bes levere roadmap for løsningen som del av sitt tilbud. 

 

2.3.1 Nasjonale krav og føringer 

Velferdsteknologi er i stadig modning og nye løsninger utvikles fortløpende. Oppdragsgiver ser det 

som helt sentralt for anskaffelsen at tilbudte løsninger i sin arkitektur er tilrettelagt for innovasjon og 

videreutvikling, og at anskaffelsen på denne måten bidrar til et levedyktig leverandørmarked der 

ulike teknologier spiller sammen. 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

1.  V K Tekniske anbefalinger fra Direktoratet for ehelse er beskrevet i 
«Anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende 
teknologi», publ IS-2534 (okt 2016).  

Tilbyderen bes beskrive løsningens svar på anbefalingene, eventuelt 

tilbyderens planer for oppfølging av anbefalingene.  

Tilbyder bes kommentere hvert av underpunktene spesifikt. 

  

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
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2.  V K Leveransen skal til enhver tid (nå og i fremtid) tilfredsstille alle krav i 

norsk lov, herunder krav som gjelder oppbevaring av data. Løsningen 

skal til enhver tid tilfredsstille kravene i "Norm for informasjonssikkerhet 

i helsesektoren", Personopplysningsloven med forskrifter, og følge 

retningslinjer i "Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 

elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor".  

Tilbyderen skal sørge for at systemet er oppdatert i samsvar med 

gjeldende lover og regler. 

3.  V K EUs nye forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i mai 2018. 

Kunden er opptatt av at nye løsninger har innebygd personvern som tar 

hensyn til dette. 

Beskriv hvordan løsningen ivaretar krav til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet samt hvordan retten til å bli glemt, dataportabilitet og nei 

til profilering tas hensyn til. 

4.  V K Tilbyder bes beskrive hvordan løsningen oppfyller kravene i henhold til 

«Norm for informasjonssikkerhet». 

 

2.3.2 Tekniske krav 

Tilbyder må beskrive hvordan kravene nedenfor ivaretas. 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

1.  V K Beskriv hvem som er eier og ansvarlig for drift av infrastrukturen 

som løsningen er etablert på og hvor denne er geografisk lokalisert. 

2.  V K Beskriv hvordan sikkerheten ivaretas ved dataoverføringer og 

integrasjoner, herunder bruk av f.eks VPN, kryptering, sertifikater 

m.m. 

3.  Ø K Ved tilbud av roaming SIM, skal tilbyder beskrive nasjonalitet på 

tilhørende nummer og hele trafikkjeden for kommunikasjon via 

dette SIM kortet. 

4.  Ø K Tilbyderen må beskrive hvilket rammeverk og hvilke prosesser som 

benyttes for å sikre at kvaliteten på tjenestene som leveres er som 

avtalt.  

Beskrevne prosesser skal være etablert før produksjonssetting av 

løsning.  

  

https://ehelse.no/Documents/Normen/2%20Normen%20prosessdok/Norm%20for%20informasjonssikkerhet%205.2%20%20utgave.pdf
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5.  V K Beskriv hvordan leveransen sikrer tilgjengelighetsgaranti på 

løsninger og trygghetsskapende teknologi. 

 

6.  V K Alle data i systemet er Oppdragsgivers eiendom. Ved opphør av 

avtale skal data tilbakeføres Oppdragsgiver på et egnet format. Alle 

data skal slettes fra løsningen etter tilbakeføring til Oppdragsgiver. 

 

2.3.3 Arkitekturkrav 

Kommune på Agder må forholde seg til nasjonale føringer for IKT-arbeid i offentlig sektor. De 

overordnede IT-arkitekturprinsippene[1] skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt 

arbeid med IT i offentlig sektor og er en viktig del av en felles arkitektur for offentlig sektor. 

Tilbyder må beskrive hvordan kravene nedenfor ivaretas. 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

1.  V K Tilbyderen bes beskrive hvordan Difi sine arkitekturprinsipper ivaretas av 

løsningen, eventuelt tilbyders planer for oppfølging av prinsippene. 

 

2.3.4 Integrasjonskrav 

Det er ønskelig med felles integrasjoner der dette er mulig. Det er ønskelig at fremtidige 

integrasjoner benytter nasjonale standarder, der dette finnes. 

Tilbyder må beskrive hvordan kravene nedenfor ivaretas. 

KRAV TIL EKSISTERENDE INTEGRASJONER 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

1.  V K Beskriv hvordan løsningen kan benytte HR data som autorativ kilde for 
ansatte. 

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes. 

2.  V K Beskriv hvordan løsningen kan utveksle data med elektronisk 
pasientjournal løsning. 

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes. 

                                                           
[1]

 Difis arkitekturprinsipper 
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3.  Ø K Beskriv integrasjon med eksisterende digitale trygghetsalarmer  

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes. 

4.  Ø K Beskriv integrasjon med eksisterende sykesignalanlegg. Tilbyder skal 
oppgi hva de støtter i dag. 

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes.  

5.  V K Beskriv integrasjon mot eksisterende brannvarslingsanlegg i 
institusjoner. 

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes. 

For fastpris i tilbudet legges til grunn et moderne brannvarslingsanlegg 
med standarder som er vanlige i norsk institusjoner. Beskriv de 
forutsetninger som legges til grunn for tilbudt pris. 

6.  Ø B Beskriv muligheter for å gjøre materiell tilgjengelig på KS Læring. 

Inkluder arbeidsflyt diagram, dataflyt, grensesnitt og standarder som 
benyttes. 

 

KRAV TIL FREMTIDIGE INTEGRASJONER 

Nr. A/V/Ø B/K Krav 

7.  V K Løsningen skal ha integrasjon mot eVIK (nasjonalt knutepunkt for 
velferdsteknologi), når denne foreligger. Beskriv opplegg og tidsforbruk 
fra nasjonal løsning er på plass til den er integrert.  
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2.3.5 Opsjoner 

Kunden ønsker å ha følgende opsjoner i avtalen. Disse skal kunne tiltre avtalen til enhver tid gjennom 

avtaleperioden.  

Opsjon 1 – Andre kommuner 

Opsjon  A/V/Ø B/K Andre kommuner 

1.  A B 

Kunden forbeholder seg retten til å inkludere en eller flere av de øvrige 

kommunene i Agder som brukere av løsningen, innenfor 

prisbetingelsene i avtalen. Dette gjelder følgende kommuner: 

Evje & Hornnes 

Bygland 

Valle 

Bykle 

Flekkefjord 

Sirdal 

Lyngdal 

Farsund 

Hægebostad 

 

Opsjon 2 – Ny forvaltningsstruktur 

Opsjon  A/V/Ø B/K Ny forvaltningstruktur 

2.  A B 

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. 
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Opsjon 3 – Overføring/konvertering av kundens eksisterende data 

Opsjon  A/V/Ø B/K Overføring/konvertering av kundens eksisterende data 

3.  Ø K 

Tilbyderen skal beskrive hvordan overgangen til ny løsning kan gjøres på 

en samlet sett optimal måte, som gir høy kvalitet på innlagte data til en 

laves mulig kostnad. 

Beskriv forutsetninger og kvalifikasjoner til tilbudt personell, jamf.  

vedlagt prisskjema. 

 

 

3 Driftssikkerhet 

3.1 Komplett tilbudt leveranse 

Tilbyder skal beskrive sin sikkerhetsarkitektur og konkretisere hvordan løsningen oppfyller kravene ift 

Normen (spesielt kap. 5). Dersom kravene ikke blir oppfylt i dag, skal tilbyder angi tidspunkt for når 

dette vil være på plass. Relevante punkter knyttet til driftssikkerhet, ref. pkt. 2.3.1. Krav 1, vil bli 

evaluert under tildelingskriteriet driftssikkerhet. 

Sertifisering gir trygghet for driftssikkerhet i forhold til forhåndsdefinerte krav. For alt utstyr som 

tilbys, skal det vedlegges datablad, som minimum inkluderer sertifiseringsklasse, alternativt 

utdypende beskrivelse av relevante data for aktuelt utstyr. Teknisk underlag kan leveres på engelsk. 

Tilbyder skal beskrive tilbudt opplegg for drift og teknisk support for tilbudt løsning. Dette skal også 

inkludere eskaleringsmuligheter ved feil som kommunens tekniske personell ikke kan løse. 

Tilbyder er pliktig til å informere kunde om brudd på sikkerheten som innebærer at 

personopplysninger har kommet eller kan komme på avveie.  

3.2 Krav til sikkerhetstest 
Tilbyder som innstilles til kontrakt skal gjennomføre en sikkerhetstest av løsningen gjennomført 

og/eller godkjent av tredjepart. Kostnader knyttet til gjennomføring av sikkerhetstest dekkes av 

tilbyder. 

Eventuelle avvik skal lukkes senest innen 3 måneder, og dokumenteres ovenfor kunde. 
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4 Kapasitet til etablering og oppfølging av avtaleforpliktelser  
Tilbyder skal gi en komplett beskrivelse av kapasitet og metodikk for leveranse av utstyr, system og 

implementering av komplett løsning både ute i kommunene og i responssenteret. Tilbyder skal bruke 

strukturen under dette pkt.4 ved utforming av svar. Tidsrammer i leveranse skal være godt 

beskrevet. Krav til ressurser stilt til disposisjon fra kunde skal beskrives 

4.1 Komplett tilbudt leveranse 

4.1.1 Krav til prosjektgjennomføring 

Det skal være mulig å bestille utstyr og tjenester fra den enkelte kommune, slik fullmaktstruktur er 

implementert i respektive kommuner. 

4.1.2 Krav til opplæring 

Opplæring skal fortrinnsvis også kunne gjennomføres som e-læring, knyttet opp mot KS sin 

læringsportal. Tilbyder skal beskrive muligheten de tilbyr for dette. 

Opplæringen skal foregå i kundens lokaler, og med kundens oppsett eller oppsett tilsvarende til 

kundens. 

4.2 Responssenterløsning 

4.2.1 Krav til prosjektgjennomføring 

Ledelsen av kommunalt bemannet responssenter på Valhalla vil ved kontraktsignering bestille tilbudt 

responssenterløsning til sitt bemannede responssenter. Responstjeneste vil bli tilbudt til samtlige 

kommuner under denne anskaffelsen.  

Tilbyder må beskrive hvordan leveransen kan gjennomføres, tidsforbruk, prosjektopplegg, samt 

levere ROS analyse. Se vedlegg 6, Bestilling 1 og 3.  

4.2.2 Krav til opplæring 

Opplæring av personell på Valhalla skal inkluderes i leveransen. Opplæringen skal sikre at 

kompetansen til operatørene skal være tilstrekkelig til å sikre responstjenesten.  

4.3 Trygghetsskapende teknologi 

Eventuelle begrensninger for bestillinger innenfor 6 mnd. etter kontraktstildeling må redegjøres for.  

4.3.1 Krav til prosjektgjennomføring 

4.3.1.1 Kapasitet 

Som forutsetning for besvarelse under dette punktet, kan tilbyder legge til grunn at 13 kommuner 

bestiller til sammen installasjon i 2 360 hjem, hvorav Kristiansand kommune alene bestiller til 2 000 

hjem. Seks kommuner knytter seg til bemannet responstjeneste på Valhalla med 2 180 abonnenter.  

Det skal tas utgangspunkt i bestilling straks etter kontraktsinngåelse.  

Det kan legges til grunn at leverandør skal montere ca. 1/3 av utstyret.  

4.3.1.2 Prosjektgjennomføring 

Tilbyder må beskrive hvordan leveransen kan gjennomføres, tidsforbruk, prosjektopplegg, samt 

levere ROS analyse. Se vedlegg 6, Bestilling 1, 2, 3 og 4. 
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4.3.2 Krav til opplæring 

Det skal gjennomføres dagskurs for kommunalt ansatte/samarbeidspartnere, som skal montere 

utstyr. Kursopplegget må være tilstrekkelig til at deltakerne i etterkant kan montere alt vanlig utstyr 

innenfor tjenesteområdet. 

Det skal gjennomføres dagskurs for kommunalt ansatte innenfor hjemmebaserte tjenester, som skal 

betjene aktuelt utstyr. Kursopplegget må være tilstrekkelig til at deltakerne i etterkant kan betjene 

alt vanlig utstyr innenfor tjenesteområdet. 

Det skal gjennomføres kurs for kommunalt ansatte som skal betjene administrasjonsverktøyet. 

Kursopplegget må være tilstrekkelig til at deltakerne i etterkant kan betjene all relevant 

funksjonalitet for levert administrasjonsverktøy.  

4.4 Signalanlegg til institusjoner 

4.4.1 Krav til prosjektgjennomføring 

4.4.1.1 Kapasitet 

Det skal tas utgangspunkt i leveranse av 18 sykesignalanlegg til institusjon med gjennomsnittlig 40 

senger, med bestilling umiddelbart etter kontraktstildeling. Det forutsettes 4 avdelinger, 2 fellesrom 

på 30m2 hver. Bygget er kvadratisk, i trekonstruksjon med 3 utgangsdører. Utstyr og infrastruktur vil 

være i tråd med prisskjema.  

Videre forutsettes at det er standard WiFi nett med tilfredsstillende dekning og «handover». 

4.4.1.2 Prosjektgjennomføring 

Tilbyder må beskrive hvordan leveransen kan gjennomføres, tidsforbruk, prosjektopplegg, samt 

levere ROS analyse. Se vedlegg 7, Bestilling 1, og 2. 

4.4.2 Krav til opplæring 

Det skal gjennomføres halvdagskurs for kommunalt ansatte som jobber i helseinstitusjoner og som 

skal betjene aktuelt utstyr. Kursopplegget må være tilstrekkelig til at deltakerne i etterkant kan 

betjene alt vanlig utstyr innenfor tjenesteområdet. 

Superbrukere skal etter gjennomført halvdagskurs som skissert ovenfor, gjennomføre et 

spesialtilpasset halvdagskurs (etter lunch) som setter dem i stand til å utføre de arbeidsoppgaver 

som er tildelt denne personalkategori. 
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5 Kostnad 
Vedlagt prisskjema er ment å inneholde alle kostnadselementer. Dersom tilbyder har 

kostnadselementer som ikke er adressert i dette skjemaet og som naturlig inngår i en komplett 

leveranse, skal denne kostnaden inkluderes i et av oppgitte elementer i prisskjemaet. Det aktuelle 

kostnadselementet skal gis en utfyllende forklaring i tilbudet.  

5.1 Opplegg for prising i avtaleperioden 

Det forutsettes at produktlisten blir oppdatert om det kommer til nye modeller, typer eller lignende 

med forbedret eller ny funksjonalitet, så lenge disse naturlig hører innenfor avtalens 

produktkategorier. Om det tilkommer nye produkter som ligger utenfor produktgruppene, skal disse 

også kunne leveres på avtalen om de har tilstrekkelig nær sammenheng med det andre som leveres.  

Siden prisene for disse produkter ikke er kjent ved kontraktsinngåelsen, skal slike priser beregnes ut 

fra summen av anskaffelseskost og frakt til leverandørs lager, med et maksimalt påslag på 20 %. 

Kunden kan gjennomføre stikkprøver for priskalkulasjoner gjennomført av uavhengig revisor. 

5.2 Videre leie av utstyr etter 36 mnd. 
Dersom kunde ønsker forlenget leieperiode på samme utstyr, etter 36 mnd, skal leie være maksimalt 

5 % av opprinnelig leie.  

5.3 Utskifting av utstyr i avtaleperioden 

Kunde skal kunne skifte utstyr som blir leid dersom kunde mener det er aktuelt å skifte til nyere 

utgaver med endret funksjonalitet før utløp av leieperioden. Dersom kunden ønsker å bytte ut utstyr 

før nedbetalingsperioden er over, vil resterende beløp legges på leieprisen på det nye utstyret, 

alternativt nedbetales som en engangssum. Det legges til grunn leie og ikke leasing. 

5.4 Gebyrfri etablering/endring/avslutning av mobilabonnement 
Det kan ikke påløpe gebyrer for etablering, endring eller avslutning av mobilabonnement levert 

under denne kontrakten. 

5.5 Gebyrfri etablering/endring 
Det kan ikke påløpe gebyrer for etablering eller endring for utstyr som inngår i leveransen, ut over 

det som fremkommer av vedlagte prisskjema.  

5.6 Kostnader knyttet til autentisering 

Etablering og drift at autentiseringsordning skal være kostnadsfri.   

5.7 Forutsetning prisliste utstyr 

Opplistingen av utstyr i vedlagte prisskjema gir ikke et komplett bilde av hva som er/skal være mulig 

å anskaffe av sensorer, alarmer m.m. Opplisting i vedlagte prisskjema vil danne grunnlag for 

evaluering av tildelingskriteriet «kostnad». For utstyr som ikke er opplistet i vedlagte prisskjema, vil 

prisene fastsettes i henhold til punkt 5.1 ovenfor.  

5.8 Fakturagebyr og minimumsbeløp 

Det er ikke anledning til å operere med fakturagebyr (unntatt ved papirfaktura) eller minimumsbeløp 

ved fakturering. 
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5.9 E-handel 

E Handel:  
Enkelte av de 21 kommunene benytter elektronisk handel for sine enheter, og benytter det 

offentliges markedsplass til all elektronisk handel. Kommunene Kristiansand, Lillesand, Søgne, 

Vennesla og Songdalen vil benytte elektronisk handel for sine enheter. For disse vil bestillinger 

sendes og ordrebekreftelse mottas i løsningen Visma Enterprise Ehandel og Capgemini sin 

søkemotor/sluttbrukerapplikasjon.  

Tilbyder som får tildelt kontrakt må tilpasse seg slik at avrop på avtale kan skje via den offentlige 

markedsplassen. Leverandør må selv dekke sin del av kostnadene.  

Bestillingsform vil være katalog og fritekst. Utkast til samhandlingsavtale, se vedlegg.  

 EHF-fakturering: 
For samtlige kommuner skal leverandøren levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det 

fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF).  

5.10 Posisjoneringssystem 
Ved prising av posisjoneringssystem i prisskjema, legges følgende forutsetning til grunn:  

En institusjon med 40 rom, 4 avdelinger, 2 fellesrom på 30m2 hver med posisjonering. Bygget er 

kvadratisk i trekonstruksjon og har 3 utgangsdører. Det forutsetter en dedikert frekvens på 869 MHz. 

Et eventuelt avvik fra oppgitt frekvens, skal begrunnes. 

5.11 E-lås institusjon 
Ved prising av e-lås institusjon i prisskjema, legges følgende forutsetning til grunn:  

En institusjon med tilgangsstyring til de rom i bygningen som beboer har tilgang til. Dette skal være 

basert på trådløs kommunikasjon. Løsningen forutsettes også brukt av ansatte.  

Tilbyder skal oppgi antall vridninger per batteripakke. 

5.12 KS Læring 
Tilbyder skal prise kostnad for å gjøre sitt e-læringsprodukt tilgjengelig for KS Læring, på deres 

formatkrav. Dette skal også inkludere løpende oppdateringer. Kostnader generert av KS for å gjøre 

dette tilgjengelig, vil kunne bli fakturert separat. 

5.13 Forutsetninger priser prosjektledelse 

For prosjektledelse i forbindelse med etablering av responssenter på Valhalla, vises til pkt. 4.2.1. 

ovenfor. Kostnaden forutsettes inkludert i prisskjema, vedlegg 3. «Vedlegg 6, bestilling nr.1» og 

«Vedlegg 6, bestilling nr.3».  

 

For prosjektledelse i forbindelse med trygghetsskapende teknologi, henvises til pkt. 4.3.1. ovenfor. 

Kostnaden forutsettes inkludert i prisskjema vedlegg 3. «Vedlegg 6, bestilling nr.1», «Vedlegg 6, 

bestilling nr.2», «Vedlegg 6, bestilling nr.3» og «Vedlegg 6, bestilling nr.4».  
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For prosjektledelse i forbindelse med signalanlegg til institusjoner, henvises til pkt. 4.4.1. ovenfor. 

Kostnaden forutsettes inkludert i prisskjema vedlegg 3. «Vedlegg 7, bestilling nr.5» og «Vedlegg 7, 

bestilling nr.6».  

 

5.14 Valutaendringer 

Det åpnes for årlig justering av priser på utstyr ved endringer i Eurokurs større enn 15 % opp eller 

ned. Eurokurs ved tilbudsfrist legges til grunn ved beregning av valutasvingning. Første justering kan 

gjennomføres 12 måneder etter kontraktsignering. 

5.15 Web baserte utstyrs- og prislister 

Leverandør skal sørge for oppdaterte utstyrs- og prislister på web, til bruk for kommunene. 

5.16 Garanti 

Utstyr anskaffet ved kjøp eller leie, skal ha 36 mnd. garanti fra tidspunkt for montering hos 

tjenestemottaker.  

En samlet leveranse, av den art som bestillingene slik det fremgår av bestillingene i vedlegg 6 og 7, 

skal ha en garantiperiode på 12. mnd. etter godkjent leveranse. Se også milepælsplanene i vedlegg 6 

og 7.  

5.17 Support hjemmebaserte tjenester 

Det legges til grunn tilgjengelig support fra leverandør man – fred 08.00 – 16.00.  

5.18 Beregning av lisenser 
Det legges et standardisert opplegg til grunn for evaluering, som gjør det mulig å sammenligne 

tilbudte priser. Det kan ikke opereres med ulike lisensmodeller. Priser i tilbudet må baseres på de 

forutsetninger som er nedfelt i vedlegg 3, Tilbudte priser.  

6 Evaluering 
Tilbudet skal velges basert på en vurdering av det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet. 
 

Det vil bli gjort en individuell vurdering av tilbyderne for hvert av de tre tildelingskriteriene som 

følger nedenfor («Funksjonalitet», «Driftssikkerhet» og «Kapasitet til etablering og oppfølging av 

avtaleforpliktelser»). I tillegg vil tildelingskriteriet kostnad bli evaluert i henhold til pkt. 6.2 under.  

Den tilbyderen som scorer høyest gis poengsummen 5,0. Øvrige tilbud vurderes skjønnsmessig i 

forhold til beste tilbud på en skala fra 5 til 0 poeng. Poengsetting gis med 1 desimal. Poengsummen 

for hvert tildelingskriterium blir basert på poengsummen som er gitt, multiplisert med kriteriets 

vekting.  

Dokumentasjon som blir lagt til grunn for evaluering av tildelingskriteriet «Funksjonalitet» er den 

dokumentasjon som tilbyder inkluderer som svar på kapittel 2 ovenfor.  

Dokumentasjon som blir lagt til grunn for evaluering av tildelingskriteriet «Kostnad» er tilbyders 

utfylling av tilbudsskjema. 
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Dokumentasjon som blir lagt til grunn for evaluering av tildelingskriteriet «Driftssikkerhet» er den 

dokumentasjon som tilbyder inkluderer som svar på kapittel 3 ovenfor.  

Dokumentasjon som blir lagt til grunn for evaluering av tildelingskriteriet «Kapasitet til etablering og 

oppfølging av avtaleforpliktelser» er den dokumentasjon som tilbyder inkluderer som svar på kapittel 

4 ovenfor. 

6.1 Funksjonalitet 

Dette tildelingskriteriet vektes 35 % 

Ved evaluering av funksjonalitet er det utstyr/tjeneste oppgitt i prisskjema som er grunnlag for 

evaluering. Tilbyder må gjerne presentere utstyr og tjenester som kan tilbys ut over det som blir lagt 

inn i prisskjema. Dette vil bli tillagt noe vekt.  

Under dette tildelingskriteriet vil følgende momenter bli tillagt betydelig vekt: 

 Bruk av samme type brukerutstyr hjemme og i institusjon vil bli vektlagt.  

 God funksjonalitet på mobile flater. 

 God funksjonalitet for mobil løsning for pårørende. 

 God plan for integrasjon mot eVIK. 

6.2 Kostnad 
Laveste kostnad gis 5,00 poeng. Totalkostnad + 100 % eller mer vil gi en poengsum på 0,00 poeng. 
For tilbud med en kostnad innenfor 100 % dyrere enn laveste tilbudte kostnad gis en lineær 
reduksjon mellom 5,00 og 0,00 poeng. Poengsum vil bli oppgitt med 2 desimaler.  
 
Dette tildelingskriteriet vektes 30 % 
 

6.3 Driftssikkerhet 

Dette tildelingskriteriet vektes 20 %. 

 

6.4 Kapasitet til etablering og oppfølging av avtaleforpliktelser  

Dette tildelingskriteriet vektes 15 %. 
 
Under dette tildelingskriteriet vil følgende punkter i kapittel 4 bli tillagt betydelig vekt, særlig med 

hensyn til angivelsen av leveransetider: 4.2.1, 4.3.1 og 4.4.1.   
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1. Avtalekonsept 

Vedlegg 2.1. It-tjenesteavtale basert på SSA-D 

Vedlegg 2.2. It-tjenesteavtale basert på SSA-D bilag 

Vedlegg 2.3. SSA-K – Bilag 2015 

Vedlegg 2.4. SSA-R – Bilag 2015 

Vedlegg 3. Tilbudte priser 

Vedlegg 4. Tilslutningsavtale E Handel 

Vedlegg 5. Evalueringsmatrise 

Vedlegg 6. Leveranseplaner, responssenterløsning og trygghetsskapende teknologi 

Vedlegg 7. Leveranseplaner, sykesignalanlegg til institusjoner. 

 


