
 

 

Vedlegg 6 – Leveranseplaner, «Responssenterløsning» og «Trygghetsskapende 

teknologi» 
 

Under dette dokument presenteres leveranseplaner for levering av Responssenterløsning, ref. «Forutsetningsdokument», pkt. 4.2.1 og 

Trygghetsskapende teknologi ref. «Forutsetningsdokument», pkt. 4.3.1. 

 

Utarbeidelse av tilbud 
Tilbyder skal legge disse leveranseplanet til grunn for følgende tilbudte priser, ref. Vedlegg 3 – «Tilbudte priser»: 

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 1», 

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 2», 

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 3», 

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 4», 

 

Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på aktuelle milepæler som spesifisert under Bestilling 1 – 4 under. 

 

Utfylt og forpliktende milepælsplan vil inngå i SSA-D bilag 4 i forbindelse med den enkelte bestilling (avrop). 

 

 

Innbyrdes avhengighet 
Innbyrdes avhengighet mellom leveranser under denne kontrakt av «Responssenterløsning» og «Trygghetsskapende teknologi» er som følger: 

 Bestilling nr. 1 kan iverksettes når kontrakt er signert. 

 Bestilling nr. 2 kan iverksettes når Bestilling nr. 1 er godkjent. 

 Bestilling nr. 3 kan iverksettes når Bestilling nr. 1 er godkjent. 

 Bestilling nr. 4 kan iverksettes når Bestilling nr. 2 er godkjent. 

 

  



Trygghets- og varslingsteknologi, Forutsetningsdokument Vedlegg 6 – Leveranseplaner, «Responssenterløsning» og «Trygghetsskapende teknologi» 
 

2 
 

 

BESTILLING NR. 1. 
 

Beskrivelse av «Bestilling nr. 1: 

 Bestiller, Kristiansand kommune 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Kommunalt bemannet responssenter (KBR) 

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) 

o Pårørende og andre (POA) 

o Utstyr hos tjenestemottaker (UHT), 1800 tjenestemottakere koblet mot «Kommunalt bemannet responssenter» og 200 

tjenestemottakere koblet mot «Utførende tjeneste til hjemmeboende». 

 Forutsetning: 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» bestilles innenfor de utstyrskategorier som er listet i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til priser i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o For prosedyrer levert under MP 2 skal Leverandør levere en komplett prosedyre for «Bestilling nr. 1» og en forenklet prosedyre 

for «Bestilling nr. 3» for hver av de to prosedyretypene. 

o Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til «Utstyr hos tjenestemottaker» som faktureres som del av «Bestilling nr. 1» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 1», ref. Milepæl 12 i leveranseplan nedenfor. Dette 

inkluderer alle integrasjoner som inngår under pkt. 2 med underpunkter i «Forutsetningsdokumentet i tilbyders tilbud. 
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Bestilling nr. 1 
 

MILEPÆL ANSVAR TID BETALING AKTIVITET 

 

MP 1 

Kr.sand Kontraktsignering 

+ 2 virkedager. 

 Bestilling av «Omfang» 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Leverer testprosedyre for testing for testing av TR, TD, KBR, UTTH og POA, 

samt prosedyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA 

og UHT. (Jf. SSA-D punkt 2.1.1.1 og 2.1.2.3, utarbeidelse av testplaner) 

 

MP 3 

 

Kr.sand MP 2 +  5 

virkedager 

 Tilbakemelding/godkjenning til leverandør på levert testprosedyre for testing av 

TR, TD, KBR, UTTH og POA, samt prosedyre for verifisering av operativ bruk 

av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT.  

Kristiansand stiller til disposisjon for leverandør dataunderlag for konvertering av 

data for ansatte og tjenestemottakere. Kristiansand kommune gir nødvendige 

tilganger relatert til tilbudte integrasjoner. 

 

MP 4 

Leverandør Godkjent MP 3 + 

(Fylles ut av 

tilbyder) 

 Klargjort for test av TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 5 

 

Kr.sand/ 

Leverandør 

MP 4 + 3 

virkedager 

 Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA. 

Tidsomfang for test blir fastsatt i prosedyre, jamf. MP 2. (Se også SSA-D pkt 

2.1.4) 

 

MP 6 

 

Kr.sand Avsluttet test MP 

5 + 2 virkedager 

 Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA 

medelt Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 Leverandør Avhenger av  Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av 
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MP 8 

 

omfang for 

montering fra 

Leverandør. 

Leverandør. 

 

MP 9 

 

Leverandør MP 8 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Forutsetter at 

Kristiansand kommune har minimum 20 dager til montering av UHT med eget 

personell. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode og oppstartsdag.) 

 

MP 10 

 

Kr.sand MP 9 + 45 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT avsluttes, 

forutsatt godkjent leveranse. Dette regnes som leveringsdag i henhold til SSA-D 

pkt 2.1.6.5. Milepælen er dagbotbelagt i henhold til SSA-D pkt 11.5.2. 

 

MP 11 

 

Leverandør MP 10 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 1» og prislinje «Etablering skytjeneste Agder». 

 

MP 12 

 

Kr.sand MP 11 + 30 dag NOK … Kristiansand kommune betaler korrekt mottatt faktura.  
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Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 1» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 1 som følger: 

 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 +  

….. virkedager 

 

 Leverer testprosedyre for testing av TR, TD, KBR, UTTH og POA, samt prosedyre 

for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT. 

(Jf. SSA-D punkt 2.1.1.1 og 2.1.2.3, utarbeidelse av testplaner) 

 

MP 4 

Leverandør Godkjent MP 3 +  

….. virkedager 

 

 Klargjort for test av TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 7 

Leverandør MP 6 +  

….. virkedager 

 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 9 

 

Leverandør MP 8 +  

….. virkedager 

 

 Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Forutsetter at 

Kristiansand kommune har minimum 20 dager til montering av UHT med eget 

personell. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode og oppstartsdag.) 

 

ROS analyse «Bestilling nr. 1» 
Tilbyder skal utarbeide ROS analyse for leveranse av responssenterløsning og trygghetsskapende teknologi. Denne skal som minimum omhandle 

elementene i milepælsplan for bestilling nr.1. ROS analysen må minimum vise aktuelle uønskede hendelser knyttet til milepælsplanen, med 

sannsynlighet og konsekvens. I tillegg skal tilbyder beskrive tiltak for å redusere aktuell risiko. 
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BESTILLING NR. 2. 
 

Beskrivelse av «Bestilling nr. 2: 

 Bestiller, X kommune. Blir avklart i god tid, og vil være en av de større kommunene i Agder. 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) 

o Pårørende og andre (POA) 

o Utstyr hos tjenestemottaker (UHT), 200 tjenestemottakere koblet mot «Utførende tjeneste til hjemmeboende». 

 Forutsetning: 

o Bestilling nr. 1 er godkjent av Kristiansand kommune, ref. «Bestilling nr. 1, MP 10» 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» bestilles innenfor de utstyrskategorier som er listet i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o  «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til priser i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o For prosedyrer levert under MP 2 skal Leverandør levere en komplett prosedyre for «Bestilling nr. 2» og en forenklet prosedyre 

for «Bestilling nr. 4» for hver av de to prosedyretypene. Det vil være naturlig at disse i betydelig grad samsvarer med prosedyrer 

utarbeidet for «Bestilling nr. 1» for de 200 tjenestemottakerne som ikke er knyttet opp mot KBR.  

o «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til «Utstyr hos tjenestemottaker» som faktureres som del av «Bestilling nr. 2» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 2», ref. Milepæl 12 i leveranseplan nedenfor. Dette 

inkluderer alle integrasjoner som inngår under pkt. 2 med underpunkter i «Forutsetningsdokumentet» i tilbyders tilbud. 
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Bestilling nr. 2 
 

MILEPÆL ANSVAR TID BETALING AKTIVITET 

 

MP 1 

 

Arendal Bestilling nr. 1, 

MP 10  + 2 

virkedager. 

 Bestilling av «Omfang» 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Leverer testprosedyre for testing av TR, TD, UTTH og POA, samt prosedyre for 

verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT. (Jf. SSA-D punkt 

2.1.1.1 og 2.1.2.3, utarbeidelse av testplaner)  

 

MP 3 

 

Kommunen MP 2 + 5 

virkedager 

 Tilbakemelding/godkjenning til leverandør på levert testprosedyre for testing av 

TR, TD, UTTH og POA, samt prosedyre for verifisering av operativ bruk av TR, 

TD, UTTH, POA og UHT. Kommunen stiller til disposisjon for leverandør 

dataunderlag for konvertering av data for ansatte og tjenestemottakere. Arendal 

kommune gir nødvendige tilganger relatert til tilbudte integrasjoner. 

 

MP 4 

 

Leverandør Godkjent MP 3 + 

(Fylles ut av 

tilbyder) 

 Klargjort for test av TR, TD, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 5 

 

Kommunen/ 

Leverandør 

MP 4 + 3 

virkedager 

 Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA. 

Tidsomfang for test blir fastsatt i prosedyre, jamf. MP2. (Se også SSA-D pkt 

2.1.4) 

 

MP 6 

 

Kommunen Avsluttet test MP 

5 + 2 virkedager 

 Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA medelt 

Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 Leverandør Avhenger av  Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av 
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MP 8 

 

omfang for 

montering fra 

Leverandør 

Leverandør. 

 

MP 9 

Leverandør MP 8 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT starter.  Forutsetter at Kommunen 

har minimum 20 dager til montering av UHT med eget personell. 

(Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode og oppstartsdag.) 

 

MP 10 

 

Kommunen MP 9 + 45 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt 

godkjent leveranse. Dette regnes som leveringsdag i henhold til SSA-D pkt 

2.1.6.5. Milepælen er dagbotbelagt i henhold til SSA-D pkt 11.5.2. 

 

MP 11 

 

Leverandør MP 10 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 2». 

 

MP 12 

Kommunen MP 11 + 30 dag NOK … Kommunen betaler korrekt mottatt faktura.  
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Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 2» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 2 som følger: 

 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1  +  

….. virkedager 

 Leverer testprosedyre for testing av TR, TD, UTTH og POA, samt prosedyre for 

verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT.  (Jf. SSA-D punkt 

2.1.1.1 og 2.1.2.3, utarbeidelse av testplaner) 

 

MP 4 

 

Leverandør Godkjent MP 3 +  

….. virkedager 

 Klargjort for test av TR, TD, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 +   

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 9 

Leverandør MP 8  +  

….. virkedager 

 Operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT starter.  Forutsetter at Kommunen 

har minimum 20 dager til montering av UHT med eget personell. (Jf. SSA-D pkt 

2.1.5, oppstartsperiode og oppstartsdag.) 
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BESTILLING NR. 3. 
 

Beskrivelse av «Bestilling nr. 3: 

 Bestiller, Aktuell kommune under kontrakten 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Kommunalt bemannet responssenter (KBR) 

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) 

o Pårørende og andre (POA) 

o Utstyr hos tjenestemottaker (UHT), Et nærmere definert antall tjenestemottakere koblet mot «Kommunalt bemannet 

responssenter». 

 Forutsetning: 

o Bestilling nr. 1 er godkjent av Kristiansand kommune, ref. «Bestilling nr. 1, MP 10» 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» bestilles innenfor de utstyrskategorier som er listet i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til priser i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o  Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til «Utstyr hos tjenestemottaker» som faktureres som del av «Bestilling nr. 3» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 3», ref. Milepæl 10 i leveranseplan nedenfor. Dette 

inkluderer alle integrasjoner som inngår under pkt. 2 med underpunkter i «Forutsetningsdokumentet» i tilbyders tilbud. 
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Bestilling nr. 3 
 

MILEPÆL ANSVAR TID BETALING AKTIVITET 

 

MP 1 

 

Aktuell 

kommune 

Innen 

kontraktsperioden 

 Bestilling av «Omfang». «Aktuell kommune» stiller til disposisjon for leverandør 

dataunderlag for konvertering av data for ansatte og tjenestemottakere. «Aktuell 

kommune» gir nødvendige tilganger relatert til tilbudte integrasjoner. 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Klargjort for test TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 3 

 

Aktuell 

kommune / 

Leverandør 

MP 4 + 3 

virkedager 

 Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for under «Bestilling nr. 1» starter for 

TR, TD, KBR, UTTH og POA. (Se også SSA-D pkt 2.1.4) 

 

MP 4 

 

Aktuell 

kommune 

Avsluttet test MP 

3 + 2 virkedager 

 Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA 

medelt Leverandør. 

 

MP 5 

 

Leverandør MP 4 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 6 

 

Leverandør Avhenger av 

omfang for 

montering fra 

Leverandør 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune 

og Leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen skal inngå i 

verifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av 

verifisering av operativ bruk unødvendig. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode 

og oppstartsdag.) 
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MP 8 

 

Aktuell 

kommune 

MP 9 + 20 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT avsluttes, 

forutsatt godkjent leveranse ref. godkjent prosedyre under «Bestilling nr. 1». Dette 

regnes som leveringsdag i henhold til SSA-D pkt 2.1.6.5. Milepælen er 

dagbotbelagt i henhold til SSA-D pkt 11.5.2. 

 

MP 9 

 

Leverandør MP 10 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 3». 

 

MP 10 

 

Aktuell 

kommune 

MP 11 + 30 dag NOK … Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.  

 

 

Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 3» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 3 som følger: 

 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 +  

….. virkedager 

 Klargjort for test TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkludere en 

instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal 

gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom 

annet ikke avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være 

gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 5 

 

Leverandør MP 4 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 +  

….. virkedager 

 Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune 

og Leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen skal inngå i 

verifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av 

verifisering av operativ bruk unødvendig. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode 

og oppstartsdag.) 
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BESTILLING NR. 4. 

 

Beskrivelse av «Bestilling nr. 4: 

 Bestiller, Aktuell kommune under kontrakten 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) 

o Pårørende og andre (POA) 

o Utstyr hos tjenestemottaker (UHT). Et nærmere definert antall koblet mot «Utførende tjeneste til hjemmeboende». 

 Forutsetning: 

o Bestilling nr. 2 er godkjent av Arendal kommune, ref. «Bestilling nr. 2, MP 10» 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» bestilles innenfor de utstyrskategorier som er listet i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til priser i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o  «Utstyr hos tjenestemottaker» faktureres og betales i henhold til Vedlegg 3 – «Tilbudte priser». 

o Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til «Utstyr hos tjenestemottaker» som faktureres som del av «Bestilling nr. 4» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 4», ref. Milepæl 10 i leveranseplan nedenfor. Dette 

inkluderer alle integrasjoner som inngår under pkt. 2 med underpunkter i «Forutsetningsdokumentet» i tilbyders tilbud. 
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Bestilling nr. 4 
 

MILEPÆL ANSVAR TID BETALING AKTIVITET 

 

MP 1 

 

Aktuell 

kommune 

Innen 

kontraktsperioden 

 Bestilling av «Omfang». «Aktuell kommune» stiller til disposisjon for leverandør 

dataunderlag for konvertering av data for ansatte og tjenestemottakere. «Aktuell 

kommune» gir nødvendige tilganger relatert til tilbudte integrasjoner. 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Klargjort for test TR, TD, UTTH og POA. Testen skal inkludere en instrumentert 

site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal gjennomføres 

med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke 

avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført 

før oppstart av test. 

 

MP 3 

 

Aktuell 

kommune / 

Leverandør 

MP 4 + 3 

virkedager 

 Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for under «Bestilling nr. 2» starter for 

TR, TD, UTTH og POA. (Se også SSA-D pkt 2.1.4 

 

MP 4 

 

Aktuell 

kommune 

Avsluttet test MP 

3 + 2 virkedager 

 Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA medelt 

Leverandør. 

 

MP 5 

 

Leverandør MP 4 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 6 

 

Leverandør Avhenger av 

omfang for 

montering fra 

Leverandør 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune og 

Leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen skal inngå i 

verifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av 

verifisering av operativ bruk unødvendig. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode 

og oppstartsdag.) 
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MP 8 

 

Aktuell 

kommune 

MP 9 + 20 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt 

godkjent leveranse. Dette regnes som leveringsdag i henhold til SSA-D pkt 

2.1.6.5. Milepælen er dagbotbelagt i henhold til SSA-D pkt 11.5.2. 

 

MP 9 

 

Leverandør MP 10 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 4». 

 

MP 10 

 

Aktuell 

kommune 

MP 11 + 30 dag NOK … Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.  

 

 

Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 4» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 4 som følger: 

 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 +  

….. virkedager 

 Klargjort for test TR, TD, UTTH og POA. Testen skal inkludere en instrumentert 

site med relevant UHT lokalisert i bestiller-kommune, og test skal gjennomføres 

med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke 

avtales mellom partene. Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført 

før oppstart av test. 

 

MP 5 

 

Leverandør MP 4 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av 

Leverandør. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 +  

….. virkedager 

 Operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune og 

Leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen skal inngå i 

verifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av 

verifisering av operativ bruk unødvendig. (Jf. SSA-D pkt 2.1.5, oppstartsperiode 

og oppstartsdag.) 

 

 


