Ordliste
Ambulanseflyanskaffelsen 2019

Anbud – Det å sette noe ut på
anbud er å gjennomføre en
konkurranse for å inngå en avtale
om kjøp av varer eller tjenester

Anskaffelse – Prosessen som
benyttes for å gjennomføre kjøp
av varer og tjenester, fra behov
oppstår til og med oppfølgning av
kontrakten i dens levetid.

Konkurransegrunnlag –
Dokumentene som beskriver
reglene for anskaffelsen, herunder
hvilket behov som skal dekkes,
hvordan tilbud skal leveres, hvilke
krav som må være oppfylt,
hvordan evaluering vil foregå,
samt formelle krav som språk,
frister, m.m.

Kravspesifikasjon – Er en
del av
Konkurransegrunnlaget. Beskriver
de kravene som stilles til de
etterspurte produktene eller
tjenestene. Består som regel både
av minimumskrav, som tilbudene
må oppfylle for å bli evaluert
videre, samt evalueringskrav, som
angir viktige egenskaper der
tilbudene vil bli vurdert mot
hverandre kvalitativt.

Kvalifikasjonskrav/prekv
alifikasjon – Kjøper sjekker
leverandørenes egnethet og
soliditet. For eksempel om de har
evne og økonomi til å levere det
som etterspørres i anbudet.

Tilbyder – En potensiell
leverandør, som leverer inn tilbud
i en anskaffelse.

Evaluering – Vurdering av de
innkomne tilbudene opp mot de
vilkår som er satt i
konkurransegrunnlaget og
vurdering av tilbudene opp mot
hverandre. Før tilbudene kommer
inn lages det evalueringsmodeller
der tildelingskriterier og deres
innbyrdes vekting beskrives.

Tildelingskriterier – Danner

Prosjekteier –

grunnlaget for vurderingen av de
innkomne tilbudene. En nærmere
beskrivelse av tildelingskriteriene,
inkludert den prosentvise
vektingen av disse, angis i
konkurranse-grunnlaget.

Administrerende direktør i
Luftambulansetjenesten HF er
prosjekteier.

Tildeling – Beslutning om valg
av
Leverandør, basert på
evalueringen av de innkomne
tilbud. Prosjektgruppen innstiller
på tildeling, men selve tildelingsbeslutningen treffes av
styringsgruppen for det aktuelle
prosjektet. Tildelingen godkjennes
av AD møte.

Karenstid – Tiden fra tildeling
av en kontrakt er meddelt
tilbyderne og til oppdragsgiver
tidligst kan inngå kontrakten.
Karenstiden er fastslått i forskrift
og eksisterer for å gi tapende
tilbydere en reell mulighet til å
vurdere om tildelingen er
rettmessig, og eventuelt til å
reagere med klage eller rettslige
skritt dersom tildelingen bestrides.

Prosjektgruppe – Gruppe
som utarbeider kravspesifikasjon
og tildelingskriterier, og deltar i
evaluering av tilbud.
Prosjektgruppen består av
personer med inngående og
kompletterende kjennskap til
produktet eller tjenesten som skal
anskaffes.
I denne anskaffelsen, fagpersoner
fra Sykehusinnkjøp HF og
Luftambulansetjenesten HF. En
fagperson fra hvert av de fire
Regional Helseforetakene, samt en
representant for de medisinske
lederne ved ambulanseflybasene
(medisinske ledere er leger fra
Helseforetakene), og en
hovedtillitsvalgt for helse miljø og
sikkerhet (HMS) ved basene.

Styringsgruppen – Styret i
Luftambulansetjenesten HF er
også styringsgruppe for
anskaffelsen.
Styret/Styringsgruppen behandler
prosjekteiers innstilling før den
sendes til endelig avgjørelse i AD
møte.

AD møte – er de fire
administrerende direktørene i de
Regionale Helseforetakene. ADmøte fatter endelig beslutning i
anskaffelsen.
(Kilde: Sykehusinnkjøp HF)

Lov om offentlige
anskaffelser Grunnleggende krav i loven sier at
anskaffelse skal så langt det er
mulig være basert på konkurranse.
Oppdragsgiver skal sikre at det
ikke finner sted
forskjellsbehandling mellom
leverandørene.
Oppdragsgiver skal sikre at
hensynet til forutberegnelighet,
gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet, ivaretas gjennom
anskaffelsesprosessen.
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere
og tildeling av kontrakter skal skje
på grunnlag av objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Oppdragsgiver kan ikke
diskriminere leverandører på
grunnlag av nasjonalitet.
(kilde: Direktoratet for forvaltning
og IKT)

Prosjektleder – Leder
prosjektgruppen. Kommer fra
Sykehusinnkjøp og har særlig
kompetanse innen
prosjektledelse, inkludert
koordinering og gjennomføring av
anskaffelser.
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