
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.10.2018 
Tidspunkt: 08:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/18 Referatsak   
RS 1/18 Svar på klage - Avvising av tilbud for oppgradering av 

veilys langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystemer 

 2018/619 

RS 2/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer 

 2018/619 

RS 3/18 Antagelse av leverandør "Oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystem 
2018/2019 

 2018/619 

RS 4/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer 

 2018/619 
 

PS 8/18 Presentasjon av skisse av utbygging av Høgegga 
barnehage 

 2017/1315 

 
Orienteringer:  
 Renovering av svømmehall/nytt garderobebygg 
 Ombygging av kulturskolen 
 Status ombygging gamle kinosal til ungdomsklubb 
 Veilys 
 Hovedplan vann (Sørkjosen) 
 Nytt kjøkken ved Sonjatun helsesenter 
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PS 7/18 Referatsak



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Kalland Elkrafttjeneste AS 
Hydrovegen 6 
3933  Porsgrunn 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/619-4 7990/2018 T51 26.07.2018 

 

Svar på klage - Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs 
kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer 

Det vises til deres brev av 03.07.2018 der vedtak om avvisning av levert tilbud påklages. 
 
Konkurransegrunnlaget består av hoveddokument med oversikt over antall lyspunkt og kabeltype 
sammen med eksisterende skap for målere. I konkurransegrunnlagets pkt 6 framgår 
mengdebeskrivelsen som er grunnlag for pristilbud. 
Konkurransedokumentet har 6 vedlegg med teknisk informasjon for hver veilysstrekning i 
geografisk inndeling. 
 
Av konkurransegrunnlagets pkt 1.2 framgår det Nordreisa kommune ber om tilbud på leveransen og 
arbeidet i henhold til beskrivelse. 
I pristilbudet skal følgende være inkludert: 

 Demontering av eksisterende lysarmatur med tilhørende arm, tilkoblingskabel 
og øvrige montasjedeler fra stolpe. 
Demontert materiell skal leveres godkjent mottak. Dokumentasjon på levering 
til godkjent mottak skal følge faktura. 

 Planlegging av nødvendig montasjemateriell for hvert lyspunkt ut fra stolpe- og 
kabeltype. Lengde arm skal være tilpasset eksisterende stolpeplassering og 
lysdekning ihht veinormalen. 

 Levering av LED lysarmatur av type smarte gatelys med moderne 
styringssystem, tilsvarende Phillips Lighting med citytouch styring. 
Lysene skal være av type som gir følgende muligheter: 
- programmering og styring over internett 
- bruk av intelligent teknologi der lys kan justeres opp eller ned avhengig av 
trafikk, døgnrytme, arrangementer mv 
- status skal kunne avleses for hvert punkt (eks: av/på, dimmeprosent, forbruk 
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o.l.) Alarm skal tydelig komme fram ved funksjonsfeil, driftsstans o.l. 
 Avklare beste plassering av målere slik at antall målere blir lavest mulig. 

Plassering skal gjøres slik at flest mulige lyspunkt dekkes av en måler 
samtidig som spenningstapet ikke blir for stort til lyspunkt lengst unna. 

 Levering og montering av et antall godkjente låsbare skap for strømmålere 
inkludert fundament og fester sammen med framføring av kabler fra 
veilysnettet til skapet. 
Eksisterende skap skal benyttes. 
Montasjested for skap kan være på terreng eller på stolpe egnet for 
Versjon 1.1 desember 2016 
skapmontering. Alt materiell for montasje skal være inkludert. 
Best egnet montasjested for hvert enkelt skap må vurderes av leverandør. 

 Demontering av 30 stk eksisterende lysarmaturer inkl festemateriell og blank 
tråd øverst i Rotsundelvdalen. 

 Demontering av 30 stk trestolper med kreosotimpregnering. 
Alt demontert materiell skal leveres godkjent mottak. 

 Opplæring av driftspersonell for styringssystem. 
Det kreves at en person fra byggherre deltar på topp av entreprenørens 
personell ved montering og idriftsettelse av styringssystemet (byggherrens 
superbruker). 

 Leverandøren skal drifte styringssystemet i 10 år fra overleveringsdato. 
Kostnaden skal være inkludert i leveransen. 
Byggherre skal styre lysanlegget. 
 
Kalland Elkrafttjeneste AS har ikke oppgitt priser på ovenstående arbeider, verken som samlet 
sum eller som delpriser.  Tilbudet inneholder ikke opplysninger om hvilke enhetspriser eller 
timepriser der ovenstående arbeider er inkludert.  
 
Det er videre etterspurt enhetspriser og timepriser for medgått tid.  Tilbudet fra Kalland 
Elkrafttjeneste AS har besvart dette. 
 
I konkurransegrunnlagets pkt 4 er det oppgitt tildelingskriterier 
 
Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 
pris / kostnad og drift, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge: 
 

Kriterium  Dokumentasjon 
Pris 60 % 
 

Under dette kriteriet vurderes tilbudt pris i hht 
forespørsel. Laveste pris gir høyeste score. 

Drift 40 % 
Antall skap for automatiske strømmålere. 
Levetid pr lyspunkt målt i timer. 
Livssyklusberegninger av 
kostnader for tilbudt løsning 
 

Under dette kriteriet vurderes: 
Under dette kriteriet vurderes sum av 
følgende: 
Laveste totale antall strømmålere som dekker 
veilys langs kommunale veier gir høyeste 
score. 
Dokumentert levetidstimer pr lyspunkt. 
Høyeste timetall gir høyeste score. 
Dokumentert beregning av livssykluskostnader 
(avskriving, drift og vedlikehold) for 
komplett anlegg. Laveste livssykluskostnad 
gir høyeste score. 
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Tilbudet fra Kalland Elkrafttjeneste As er ikke mulig å vekte etter oppgitte tildelingskriterier i 
konkurransegrunnlaget. Tildelingskriteriet Pris kan ikke vektes da pris ikke er oppgitt verken 
som delsum eller total pris. 
Tildelingskriteriet Drift kan ikke vektes da tilbudet ikke inneholder opplysninger om tilbudt totalt 
antall strømmålere som dekker veilys langs kommunale veier. 
 
Avvisning av tilbud fra Kalland Elkrafttjeneste AS opprettholdes med henvisning til forskrift om 
offentlige anskaffelser § 9-6/§ 24-8, da feilen/forbeholdet/avviket medfører tvil om hvordan tilbudet 
deres skal vurderes i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 43 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Kalland Elkrafttjeneste AS 
Hydrovegen 6 
3933 PORSGRUNN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1344-20 7184/2018 T51 27.06.2018 

 

Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med 
driftsansvar for styringssystemer 

 
 
Vi takker imidlertid for interessen.  
 
**** Feil/Forbehold/Avvik som medfører tvil om hvordan tilbudet skal vurderes **** 
Etter åpningen ble leverandørenes oppfyllelse av kvalifikasjonskravene vurdert i 
overensstemmelse med de krav som følger av konkurransegrunnlaget.  
 
Vi må avvise deres tilbud. Tilbudet avvises på grunn av feil/forbehold/avvik fra de krav som var 
oppgitt i konkurransegrunnlaget. I tilbudsbrevet har dere ikke angitt tilbudssum. Det fremgår av 
konkurransegrunnlaget punkt 1.2 at Nordreisa kommune ber om tilbud på leveransen og arbeidet 
i henhold til beskrivelse. 
 
Tilbudet må derfor avvises med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser § 9-6/§ 24-8, 
da feilen/forbeholdet/avviket medfører tvil om hvordan tilbudet deres skal vurderes i forhold til 
de øvrige tilbudene i konkurransen.  
 
Vi vil understreke at vi i henhold til anskaffelsesregelverket ikke har andre muligheter enn å 
avvise tilbudet.  
 
 
 
 
 

7

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

Med vennlig hilsen 
 
 
Ketil Jensen 
prosjektleder 
ketil.jensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 44 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

JB Elektro AS 
Meierivegen 1 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1344-21 7296/2018 T51 29.06.2018 

 

Antagelse av leverandør "Oppgradering av veilys langs kommunale veier med 
driftsansvar for styringssystem 2018/2019 

JB Elektro er antatt som entreprenør/leverandør av anbudskonkurransen  
«Oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for styringssystem». 
 
Kontraktsinngåelse vil skje i uke 30 etter utgått karensperiode.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ketil Jensen 
prosjektleder 
ketil.jensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 44 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Georg Kalland (kalland@elkrafttjeneste.no)
Sendt: 03.07.2018 15.45.20
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Ketil Jensen

Emne: SV: Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer
Vedlegg: Klage avvisning av Kalland Elkrafttjeneste - Nordreisa Kommune oppgradering av gatelys.pdf
Hei,
 
Viser til nedenforstående e‐post og deres brev med referanse 2015/1344‐20. Vedlagt følger vårt klagebrev med
klage på avvisning av vårt tilbud.
 
Vennligst bekreft mottak av denne e‐posten med brev ‐ et PDF‐dokument vedlagt.
 
Med vennlig hilsen
 
Georg Kalland
Daglig leder
 
Telefon: +47 945 32 974
E‐post: kalland@elkrafttjeneste.no
 
 
Kalland Elkrafttjeneste AS
Hydrovegen 6
N‐3933 Porsgrunn
Web: www.elkrafttjeneste.no
 
Org.nr: NO 917 181 039 MVA
 

 

Fra: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: fredag 29. juni 2018 10.51
Til: Georg Kalland <kalland@elkrafttjeneste.no>
Kopi: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer
 
 

Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for styringssystemer:
Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for
styringssystemer.DOCX
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Oppgradering av veilys langs kommunale veier m drift av styring Prosjekt.: Gatelys Nordreisa 

Brev 
KGV Referanse: 2018/619 

REV og Dato: 00 – 03.07.2018 

Side: 1 av 2 

 

 

Kalland Elkrafttjeneste AS 
Hydrovegen 6 
NO-3933 Porsgrunn 

 

E-post: kalland@elkrafttjeneste.no 
Web: www.elkrafttjeneste.no 

Telefon: +47 945 32 974 
YRKESSTOLTHET I ALT VI GJØR 

 

Nordreisa Kommune 
Sentrum 17 
9151 Storslett 

Sendt på e-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no 
Kopi: ketil.jensen@nordreisa.kommune.no 

 

 

 

Klage på Avvising av tilbud for oppgradering av veilys langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystemer 

Viser til deres brev av 27.06.2018 sendt på e-post 29.06.2018 med referanse 2015/1344-20 samt 
telefonsamtale med Kjetil Jensen 29.06.2018. 

 

Kalland Elkrafttjeneste AS vil med dette påklage beslutningen om å avvise vårt tilbud. 

 

I deres brev fremkommer det at avvisningsgrunnen er at tilbudsbrevet ikke angir tilbudssum, med 
henvisning til at «fremgår av konkurransegrunnlaget punkt 1.2 at Nordreisa kommune ber om tilbud 
på leveransen og arbeidet i henhold til beskrivelse.» 

Etter vår vurdering sier ikke nevnte setning i konkurransegrunnlagets kapittel 1.2 andre avsnitt noe om 
at det skal oppgis en total tilbudssum for prosjektet. Setningen det henvises til står som en overordnet 
setning for prosjektets oppdragsbeskrivelse med påfølgende punktliste for aktiviteter som inngår som 
en del av prosjektleveransen. 

Konkurransens prisbestemmelser fremkommer derimot av kapittel 1.2 tredje avsnitt «I tilbudet skal 
det oppgis enhetspriser og timepriser for medgått tid. Gjelder følgende arbeider:» med påfølgende 
strekpunktliste. Kalland Elkrafttjeneste AS har i sitt tilbud jf. kapittel 3, underkapittel 3.1.1 til 3.1.8 
oppgitt priser i henhold til forannevnte strekpunktliste hvor hvert av strekpunktene er gitt hvert sitt 
underkapittel i tilbudets priskapittel. 

 

Som det fremkommer av overnevnte avsnitt kan ikke Kalland Elkrafttjeneste AS se at det er grunnlag 
for avvisning av vårt tilbud og ber med dette om at Nordreisa Kommune omgjøre avvisningsvedtaket 
omgående. 

 

Dersom Nordreisa Kommune ikke velger å omgjøre sitt avvisningsvedtak vil Kalland Elkrafttjeneste AS 
oversende saken til vår juridiske rådgiver for videre forfølgelse av saken.  

Kalland 
Elkrafttjeneste AS 

Adresse: 
Hydrovegen 6 
N-3933 Porsgrunn 

Reg. nr: 
NO 917 181 039 MVA 

Bank: 
1503.75.91456 

Vår referanse: 
Georg Kalland 

Deres referanse: 
2015/1344-20 
Kjetil Jensen 
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Oppgradering av veilys langs kommunale veier m drift av styring Prosjekt.: Gatelys Nordreisa 

Brev 
KGV Referanse: 2018/619 

REV og Dato: 00 – 03.07.2018 

Side: 2 av 2 

 

 

Kalland Elkrafttjeneste AS 
Hydrovegen 6 
NO-3933 Porsgrunn 

 

E-post: kalland@elkrafttjeneste.no 
Web: www.elkrafttjeneste.no 

Telefon: +47 945 32 974 
YRKESSTOLTHET I ALT VI GJØR 

Viser forøvrige til opplysninger gitt i samtale med Jensen om at det bare var kommet inn et annet tilbud 
i konkurransen fra tilbyder JB Elektro AS. Dersom JB elektro AS ikke har inngitt enhetspriser i henhold 
til konkurransegrunnlagets kapittel 1.2 tredje avsnitt så er det dette tilbudet som skal avvises i henhold 
til forskrift om offentlige anskaffelser § 9-6/§ 24-8, da feilen/forbeholdet/avviket medfører tvil om 
hvordan tilbudet fra JB Elektro AS skal vurderes i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. 

 

Det kan også nevnes at JB Elektro AS trolig ikke tilfredsstiller konkurransens kvalifikasjonskrav i henhold 
til konkurransens kapittel 3.2 knyttet til autorisasjon og skulle vært avvist på grunnlag av at de ikke er 
kvalifisert til deltagelse i konkurransen. 

Bygging av veilysanlegg faller inn under Forskrift om elektriske forsyningsanlegg [FEF] og selskapet skal 
da i henhold til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr [FEK] være registrert med minimum virkeområde «bygging og vedlikehold av 
Forsyningsanlegg - lavspenning» for å kunne utføre arbeidet som er omfattet av denne konkurransens. 
Som det fremkommer av vedlagt registerutskrift fra DSB har JB Elektro AS kun autorisasjon til å arbeide 
med anlegget knyttet til Maritime anlegg, industri og bygning. Det vil si arbeider som faller inn under 
Forskrift om maritime elektriske anlegg, og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg [FEL]. Noe som 
også gjenspeiler seg i selskapet presentasjon på egen hjemmeside hvor dette først og fremst er en 
vanlig boliginstallatør og ikke en infrastrukturinstallatør. 

 

Vi imøteser deres snarlige tilbakemelding. 

 

Porsgrunn 03. juli 2018 

 

 

 

Georg Kalland 
Daglig leder 
Kalland Elkrafttjeneste AS 

 

 

 

 

Vedlegg: Registerutskrift Elvirksomhetsregisteret for JB Elektro AS avd. Balsfjord og avd. Sørkjosen.  

Link Elvirksomhetsregisteret: https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/virksomhetssok?63 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Byggekomitè 19.10.2018 

 

Presentasjon av skisse av utbygging av Høgegga barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Skisse av utbygging av Høgegga barnehage 

 

Rådmannens innstilling 
Byggekomiteen har følgende innspill til skissen: 
 
 

Saksopplysninger 
Etter behandling i byggekomiteen (vedtak 7/18 av 09.05.18) ble Konzept Arkitektur, Bygg og 
Plan valgt som prosjekterende for utbyggingen av Høgegga barnehage. 
 
Arbeidet med å utarbeide en skisse for utbygging av Høgegga barnehage har involvert relevante 
aktører som virksomhetsleder for Høgegga barnehage, barnehagekonsulenten i Nordreisa 
kommune, representanter for ansatte og FAU, samt representanter for drift og renhold i 
Nordreisa kommune. Skissen er videreutviklet i samarbeid i flere møter, og innspill er i det 
vesentlige ivaretatt. Det gjenstår detaljer i personalfløyen som det må arbeides videre med. 
 
Skissen har utgangspunkt i et romprogram utarbeidet av fagansvarlige i Nordreisa kommune. I 
denne sammenheng har det vært gjennomført besøk i flere nyere barnehager for å høste 
erfaringer, og se gode løsninger for utforming av et barnehagebygg. Dette arbeidet har foregått 
tidlig i prosessen før anbudskonkurransen. Gjennom skisseprosjektet har det vært viktig å 
samstemme skissen med dette romprogrammet. 
 
Forprosjekt forventes gjennomført innen 15. november. Da skal også et kostnadsestimat være 
utarbeidet. 
 

Vurdering 
Skissen er stort sett i henhold til romprogrammet. Nødvendige tilpasninger kan gjøres i for- og 
detaljprosjektet.
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