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Invitasjon til høringsinnspill i forbindelse med anbudskonkurranse om "Båttjenester
i Tvedestrand kommune" i Agder fylke

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ønsker å invitere aktuelle tilbydere på anbudskonkurransen om
«Båttjenester i Tvedestrand kommune» til å komme med innspill til utkastet til konkurransegrunnlag.
Dagens kontrakt utløper 31.12.2022. Konkurransen gjelder båttjenester i Tvedestrand kommune på to
aktuelle båtruter. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at konkurransen vil bli kunngjort i uke 12.
Som følge av korona-situasjonen blir det ikke gjennomført en ordinær dialogkonferanse. Imidlertid ser AKT
det som ønskelig at aktuelle tilbydere gjennomgår utkastet til konkurransegrunnlag, og gir tilbakemeldinger
og forslag til endringer.
Som kjent har ikke oppdragsgiver anledning til å foreta vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget etter
at det er endelig kunngjort. Oppdragsgiver ønsker derfor tilbakemelding på alle forhold ved
konkurransegrunnlaget, og ber om at aktuelle tilbydere benytter anledningen til å gi innspill som
oppdragsgiver kan vurdere før endelig konkurransegrunnlag kunngjøres.
Følgende dokumenter inngår i høringsutkastet:
- Kontrakt / Juridiske betingelser
- Vedlegg 1 – Oppdragsbeskrivelse
- Vedlegg 2 – Materiellbeskrivelse
- Vedlegg 3 – Rutebeskrivelse, inkludert Bilag 3.1 og Bilag 3.2 (Ruteplaner)
- Vedlegg 4 – Kommersielle betingelser
En hovedhensikt med høringsrunden er også at aktuelle tilbydere kan fremføre viktige saker tidlig i
prosessen og at AKT blir gjort tidlig oppmerksom på uklarheter i anbudsdokumentene, fremfor i
konkurransefasen med spørsmål og svar hvor også oppdragsgiver har mindre anledning til å foreta
vesentlige endringer. Dette vil forhåpentligvis medføre at tilbyderne får bedre tid og forutsigbarhet i
anbudsarbeidet som følge av færre justeringer underveis.
AKT ønsker særlig å få tilbakemeldinger på:
- direkte feil i utkast til konkurransegrunnlag
- forhold i utkast til konkurransegrunnlag som gir urimelig balanse i kontrakten
- forhold som tilbyder mener kan være unødvendig kostnadsdrivende
I konkurransen blir det en prekvalifisering der prekvalifiserte leverandører kan levere inn tilbud i
konkurranse med forhandling. Foreløpig fremdriftsplan er som følger;
•
•
•

Konkurransen kunngjøres medio uke 12.
Evaluering av tilbudene og forhandlinger: mai/juni 2021
Meddelelse av tildelingsbeslutningen: juni/juli 2021.
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Tilbakemeldingen fra aktuelle tilbydere blir behandlet konfidensielt. Tilbakemeldingene vil kun benyttes
til internt bruk i AKT for endringer og utbedringer av konkurransegrunnlaget. Innholdet i tilbakemeldingene
vil ikke bli publisert eller gjort kjent på andre måter.
AKT håper interesserte vil ta seg tid til å gå gjennom høringsutkastet, og vi imøteser tilbakemelding innen
15. mars. Tilbakemelding kan sendes til anbud@akt.no

Med vennlig hilsen

Kjell Sverre Drange
Administrasjonssjef

