
Spørsmål og svar 13. februar 2017 
 
 

Spørsmål nr. 1: 
 
Når det gjelder ESPD skjema (opplysninger) og underleverandør så har vi 
flere samarbeidspartnere (underleverandør) på Pasientsignal, men for oss blir 
det vanskelig å velge underleverandør før vi har sett/hørt kravspesifikasjonen. 
Er dette greit for Kristiansand kommune? 

 
 

Svar, spørsmål nr. 1: 
 

Det er ikke påkrevet at en endelig liste over underleverandører blir presentert i 
forbindelse med prekvalifisering, med innleveringsfrist 23. februar. 
 
Imidlertid må dokumentasjon som viser at blant annet kvalifikasjonskriteriet: 
 

«Tilbyder må ha levert komplett løsning for sensorer, alarmer, 
sykesignalanlegg, teknisk responssenterløsning samt 
kommunikasjonsløsninger og tilhørende aktuelle tjenester som 
vedlikehold og feilretting m.m. til minimum tre kommuner eller 
tilsvarende kunder i løpet av de siste årene.» 

 
blir oppfylt vedlegges.  

 
 
 
 

Spørsmål nr. 2: 
 

Omfattes elektroniske medisindispensere av denne anskaffelsen? 
 
 

Svar, spørsmål nr. 2: 
 

Portefølje av sensorer og annen funksjonalitet som skal inngå i 
totalleveransen vil bli konkretisert nærmere i dialogfasen. Viser for øvrig til 
«Spørsmål og svar 3. februar 2017» 
 

 
  



 

Spørsmål nr. 3: 
 

Vi har følgende spørsmål vedr utlyst konkurranse: 
 
I beskrivelsesdokumentets pkt. 1.1 er det oppgitt at det er foretatt en vurdering 
av om Telenors avtale med Kristiansand kommune ikke gir Telenor en fordel i 
konkurransen. Ettersom teknisk responssenterløsning i Kristiansand ifølge pkt. 
7 er en forutsetning som skal legges til grunn for endelig tilbud, synes 
Telenors avtale å kunne gi Telenor en konkurransefordel. Kan oppdragsgiver 
fremlegge eller utdype den vurderingen de viser til i pkt. 1.1? Hvilke tiltak har 
oppdragsgiver gjort for å unngå at Telenor får en konkurransefordel? 

 
 

Svar, spørsmål nr. 3: 
 

Når det gjelder Telenors avtale med Kristiansand kommune, og at det er 
foretatt en vurdering av at det ikke gir Telenor en fordel i konkurransen. Så er 
følgende momenter lagt til grunn. 
 

 Tilbydere vil i dialogfasen gis anledning til befaringer samt relevant 
informasjon om lokaliteter og tekniske forhold. 

 Tilbydere gis ekstra tid til å utjevne en eventuell ubalanse når det 
gjelder kunnskap om kunden og kundens behov.  

 Personell som jobber direkte opp mot Telenor i Kristiansand kommune 
vurderes som inhabile når det gjelde å sitte i det evalueringsteamet 
som skal foreta den endelige evalueringen av mottatte tilbud.  

 Det vil ikke bli lagt inn noen ulemper ved det faktum at responssenteret 
vil kunne måtte betjene to ulike tekniske responssenterløsninger i 
karaktersetting av de kvalitative tildelingskriteriene. 

 Det vil ikke bli lagt inn noen tilleggskostnader ved å introdusere ekstra 
tekniske responssenterløsninger i evalueringen av tildelingskriteriet 
«Kostnad». 

 
 


