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Kaukus varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
 
Møteform er Teams – digitalt  
Kalenderinvitasjon til møtende deltaker vil bli sendt ut i egen e-post. Dersom du ikke har 
installert Teams finner du en liten brukerveiledning på din Ipad – ftp og på vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/liten-brukerveiledning-paa-teams.6298206-362956.html 
Møtet vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for offentligheten, det er derfor viktig at du gjør 
bakgrunnen uklar. Husk også å ha oppladet enheten din slik at du ikke går tom for strøm 
underveis.  
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Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 23.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Byggekomitè 27.04.2020 

 

Valg av entreprenør for Saga Dam - sanering og bygging av ny dam og 
etablering av anleggsvei 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Åpningsprotokoll - sanering og bygging av ny dam og etablering av anleggsvei for Saga 

damverk 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Byggekomiteen godkjenner SWEC’s evaluering og innstilling til valg av entreprenør for 
sanering og bygging av ny dam og etablering av anleggsvei for Saga damverk. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for sanering, bygging av ny dam og etablering av 
anleggsvei for Saga damverk. 
 
Nordreisa kommune har brukt SWECO til å utarbeide konkurransegrunnlaget, og forestå 
evaluering og innstilling av entreprenør. 
 
Det er kommet inn 8 tilbud innen tidsfristen. Evaluering og innstilling skal være gjennomført 
innen 24.04.2020, og ettersendes. 

Vurdering 
Det er kommet inn 8 godkjente tilbud for sanering og bygging av ny dam og etablering av 
anleggsvei for Saga damverk. SWECO har gjennomført evaluering og innstilling av entreprenør. 
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Sw e co
Dronningens gt 52/54

NO-8509 Narvik, Norge
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INNSTILLING ENTREPRENØR
KUNDE / PROSJEKT

Nordreisa Kommue
Saga dam

PROSJEKTLEDER

Kurt Einar Nystad
DATO

24.04.2020

PROSJEKTNUMMER

10214595
OPPRETTET AV

Kurt Einar Nystad
REV. DATO

DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN
TIL:
KOPI TIL:

Kontrollregning anbud og innstilling entreprenør på prosjekt:

Saga Dam-riving og bygging av ny dam
Nordreisa kommune avholdt tilbudskonkuranse og mottatt 8 tilbud rettidig på overnevnte
prosjekt, jfr. Vedlegg 1 - Åpningsprotokoll Saga Dam - sanering og bygging av ny dam og
etablering av anleggsvei.

Sweco Norge har kontrollert mottatte formelle tilbudsdokumenter iht. krav i forespørselen og
kontrollregnet anbudssummene jfr vedlegg.

Formelle krav

Vedlegg 2 viser opplisting av alle 8 tilbud og våre anmerkninger. Vi har ikke utført en grundig
evaluering av alle anbud basert på anmerkinger/mangler i tilbudsdokumenter men det bør
vurderes om tilbud nr. 05 RMT AS bør forkastes fordi de mangler en del formelle
tilbudsdokumenter.

Laveste anbyder 04 JoWa Maskin AS har levert tilfredsstillende dokumentasjon.
Mottatt regnskap for 2016 var ikke i lesbart format. Det bør ettersendes og kontrolleres.

Kontrollregning av anbud

Vedlegg 3 Anbudsrapport viser at det kun er anbyder 5 som har avvik ette kontrollregning men
ikke så avgjørende at det har betydning for valg av mest prisgunstig tilbyder. Endelig resultat fra
kontrollregning viser t tilbyder 04 JoWa Maskin  AS har lavest pristilbud på kr. 4 891 968,70

Innstilling

Generell beskrivelse opplyser at tildeling av kontrakt skal skje på basis av det økonomisk mest
fordelaktige tilbud.

Basert på dette innstilles JoWa Maskin AS til jobben.

Merknader

Før kontraktsinngåelse bør det avholdes avklarende møte. Sweco Norge kommer tilbake til
anmerkninger som bør avklares nærmere. Avklaringene er av en slik art at det ikke vil påvirke
anbudssum.
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