
 

 

Vedlegg 7 – Leveranseplaner, «Sykesignalanlegg til institusjoner» 
 

Under dette dokument presenteres leveranseplaner for levering av sykesignalanlegg til institusjoner, ref. «Forutsetningsdokument», pkt. 4.4.1. 

 

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

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 5», 

 prislinje «leveranse Bestilling nr. 6», 

 

Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på aktuelle milepæler som spesifisert under Bestilling nr. 5 og Bestilling nr. 6 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 «sykesignalanlegg til institusjoner» er som følger: 

 Bestilling nr. 5 kan iverksettes når kontrakt er signert. 

 Bestilling nr. 6 kan iverksettes når Bestilling nr. 5 er godkjent. 
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BESTILLING NR. 5. 

 

Beskrivelse av «Bestilling nr. 5: 

 Bestiller, Kristiansand kommune 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Utførende tjeneste på institusjon (UTPI)  

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) Her gjelder dette utstyr på beboerrom. 

o Pårørende og andre (POA), dersom aktuelt 

o Det skal tas utgangspunkt i leveranse av ett sykesignalanlegg til institusjon med 40 senger, som er i full drift. Det forutsettes 4 

avdelinger, 2 fellesrom på 30m2 hver. Bygget er kvadratisk, i trekonstruksjon med 3 utgangsdører. Videre forutsettes at det er 

standard WiFi nett med tilfredsstillende dekning og «handover».  

o Instrumentering som skal monteres, skal være som følger: 

 Dørsensor (3 stk) 

 Tilstedemarkering/avbestilling av alarm (40 stk) 

 Digital trygghetsalarm, inkludert alarmsmykke, ladeenhet og batteribackup (3 stk) 

 Innendørs posisjoneringsteknologi (1 stk) 

 Integrasjon av eksisterende brannvarslingsanlegg (1 stk) 

 E lås institusjon, inklusiv elektronikk og mekanikk med høykvalitets batteripakke (20 stk) 

 Snortrekk (3 stk) 

 Vanntett bryter til bad (2 stk) 

 Medisinsdispenser, låsbar med multidose (3 stk) 

 Medisinsdispenser, enkel type med varsling (4 stk) 

 Bevegelsessensor (3 stk) 

 Videotilsyn/digitalt nattilsyn, komplett tilsynsløsning (utstyr og applikasjon) (2 stk) 
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o I tillegg inngår følgende utstyr i leveransen: 

 Voldsalarm for ansatte med innedørs posisjonering (2 stk) 

 Alarm med toveis tale for ansatte (1 stk) 

 Tagg, for personalet og bruker, både for e-lås og posisjoneringssalarm (60 stk) 

 Mobil trygghetsalarm med GPS (20 stk) 

 

 Forutsetning: 

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

o Utstyr og infrastruktur 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. 5» og en forenklet prosedyre 

for «Bestilling nr. 6» for hver av de to prosedyretypene. 

o Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til utstyr og infrastruktur som faktureres som del av «Bestilling nr. 5» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 5», ref. Milepæl 13 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. 5 
 

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 prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur, testprosedyre 

for testing av TR, TD, UTPI, UTTH og POA, samt prosedyre for verifisering av 

operativ bruk av TR, TD, UTPI, 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 prosedyre for verifisering av 

bestillers bygg/infrastruktur, testprosedyre for testing av TR, TD, UTPI, UTTH og 

POA, samt prosedyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTPI, 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 MP 3 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur. 

 

MP 5 

Leverandør Godkjent MP 4 + 

(Fylles ut av 

tilbyder) 

 Klargjort for test av TR, TD, UTPI, UTTH og POA. 

Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 6 

 

Kr.sand/ 

Leverandør 

MP 5 + 3 

virkedager 

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

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

2.1.4) 

 

MP 7 

 

Kr.sand Avsluttet test MP 

6 + 2 virkedager 

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

medelt Leverandør. 

 

MP 8 

Leverandør MP 7 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT. 

 Leverandør MP 8 + (Fylles ut  Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT. 
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MP 9 

 

av tilbyder) 

 

MP 10 

 

Leverandør MP 9 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

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

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

 

MP 11 

 

Kr.sand MP 10 + 30 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTPI, 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 12 

 

Leverandør MP 11 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 5». 

 

MP 13 

Kr.sand MP 12 + 30 dag NOK … Kristiansand kommune betaler korrekt mottatt faktura.  

 

Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 5» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 5 som følger: 

 

 

MP 2 

 

Leverandør MP 1 +  

….. virkedager 

 Leverer prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur, testprosedyre 

for testing av TR, TD, UTPI, UTTH og POA, samt prosedyre for verifisering av 

operativ bruk av TR, TD, UTPI, UTTH, POA og UHT. (Jf. SSA-D punkt 2.1.1.1 

og 2.1.2.3, utarbeidelse av testplaner) 

MP 4 Leverandør MP 3 +  

….. virkedager 

 Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur. 

 

MP 5 

Leverandør Godkjent MP 4 +  

….. virkedager 

 Klargjort for test av TR, TD, UTPI, UTTH og POA. 

Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 8 

Leverandør MP 7 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT. 

 

MP 9 

Leverandør MP 8 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT. 
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MP 10 

 

Leverandør MP 9 +  

….. virkedager 

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

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

 

 

ROS analyse «Bestilling nr. 5» 
Tilbyder skal utarbeide ROS analyse for leveranse av signalanlegg til institusjoner. Denne skal som minimum omhandle elementene i 

milepælsplan for bestilling nr.5. 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. 

 

BESTILLING NR. 6. 
Beskrivelse av «Bestilling nr. 6: 

 Bestiller, Aktuell kommune under kontrakten 

 Omfang: (ref. Forutsetningsdokument, figur 1) 

o Teknisk responsløsning (TR) 

o Teknisk driftsløsning (TD) 

o Utførende tjeneste på institusjon (UTPI)  

o Utførende tjeneste til hjemmeboende (UTTH) Her gjelder dette utstyr på beboerrom. 

o Pårørende og andre (POA), dersom aktuelt 

o Det skal tas utgangspunkt i leveranse av ett sykesignalanlegg til institusjon med 40 senger, som er i full drift. Det forutsettes 4 

avdelinger, 2 fellesrom på 30m2 hver. Bygget er kvadratisk, i trekonstruksjon med 3 utgangsdører. Videre forutsettes at det er 

standard WiFi nett med tilfredsstillende dekning og «handover».  
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o Instrumentering som skal monteres, skal være som følger: 

 Dørsensor (3 stk) 

 Tilstedemarkering/avbestilling av alarm (40 stk) 

 Digital trygghetsalarm, inkludert alarmsmykke, ladeenhet og batteribackup (3 stk) 

 Innendørs posisjoneringsteknologi (1 stk) 

 Integrasjon av eksisterende brannvarslingsanlegg (1 stk) 

 E lås institusjon, inklusiv elektronikk og mekanikk med høykvalitets batteripakke (20 stk) 

 Snortrekk (3 stk) 

 Vanntett bryter til bad (2 stk) 

 Medisinsdispenser, låsbar med multidose (3 stk) 

 Medisinsdispenser, enkel type med varsling (4 stk) 

 Bevegelsessensor (3 stk) 

 Videotilsyn/digitalt nattilsyn, komplett tilsynsløsning (utstyr og applikasjon) (2 stk) 
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o I tillegg inngår følgende utstyr i leveransen: 

 Voldsalarm for ansatte med innedørs posisjonering (2 stk) 

 Alarm med toveis tale for ansatte (1 stk) 

 Tagg, for personalet og bruker, både for e-lås og posisjoneringssalarm (60 stk) 

 Mobil trygghetsalarm med GPS (20 stk) 

 Forutsetning: 

o Bestilling nr. 5 er godkjent av Kristiansand kommune, ref. «Bestilling nr. 1, MP 11» 

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

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

o Alle øvrige kostnader utover kostnader knyttet til utstyr og infrastruktur som faktureres som del av «Bestilling nr. 6» skal 

fremkomme i Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje «leveranse Bestilling nr. 6», ref. Milepæl 11 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. 6 
 

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) 

 Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur. 

 

MP 3 

Leverandør Godkjent MP 2 + 

(Fylles ut av 

tilbyder) 

 Klargjort for test av TR, TD, UTPI, UTTH og POA. 

Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 4 

 

Aktuell 

kommune/ 

Leverandør 

MP 3 + 3 

virkedager 

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

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

2.1.4) 

 

MP 5 

 

Aktuell 

kommune 

Avsluttet test  MP 

4 + 2 virkedager 

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

medelt Leverandør. 

 

MP 6 

Leverandør MP 5 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT. 

 

MP 8 

 

Leverandør MP 7 + (Fylles ut 

av tilbyder) 

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

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

 

MP 9 

 

Aktuell 

kommune 

MP 8 + 20 dager  Verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTPI, 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. 
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MP 10 

 

Leverandør MP 9 + 1 dag  Leverandør fakturer 100% av pris ref Vedlegg 3 – «Tilbudte priser» prislinje 

«leveranse Bestilling nr. 6». 

 

MP 11 

Aktuell 

kommune 

MP 10 + 30 dag NOK … Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.  

 

Forpliktende tidsangivelser, «Bestilling nr. 6» 
Tilbyder skal gi forpliktende tidsforbruk på spesifiserte Milepæler for Bestilling nr. 6 som følger: 

 

MP 2 Leverandør MP 1 +  

….. virkedager 

 Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg/infrastruktur. 

 

MP 3 

Leverandør Godkjent MP 2 +  

….. virkedager 

 Klargjort for test av TR, TD, UTPI, UTTH og POA. 

Datakonvertering og integrasjoner skal være gjennomført før oppstart av test. 

 

MP 6 

Leverandør MP 5 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT. 

 

MP 7 

 

Leverandør MP 6 +  

….. virkedager 

 Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT. 

 

MP 8 

 

Leverandør MP 7 +  

….. virkedager 

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

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

 

 


