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1 Oppdraget og administrative bestemmelser   
Sogn brann og redning inviterer Egenes Brannteknikk AS, Simarud, Braco, Rosendal og 

Liftco As  til å delta i konkurranse om anskaffelse av ny liten brannbil til Sogn brann og 

redning IKS. (det kan og være aktuelt med nyere demobrukt bil). Grunnet endring i 

prioriteringer og antatt store investeringer til neste år lyser vi ut dette anbudet med såpass kort 

leveringstid.  

 

1.1 Om Oppdragsgiver 

Sogn brann og redning IKS blei formelt stifta januar 2011 og starta å virke frå 1.mai 2011. 

Selskapet drifter brannvernet i kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik, og 

består av 13 heiltidstilsette, og ca. 100 deltidstilsette. 

 

1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 

Navn  : Vidar Trettenes 

E-postadresse : Vidar.Trettenes@sognbrann.no 

 

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post. 

 

1.3 Anskaffelsen gjelder  

Anskaffelsen gjelder kjøp av ny liten brannbil/utrykningsbil/fremskutt enhet med avgiftsfritak 

for brannvesen. Anslått verdi er ca kr. 600 000,- eks. mva. inklusive ekstrautstyr i følgje 

spesifikasjon. 

 

Følgende skal prises: 

1. Bil med 4-5 seter herav to/tre røykdykkerstoler og plass til type mini-cafs anlegg eller 

tilsvarende. max 50 lit., slangelengde min.25 meter. Plass til førstehjelpskoffert og en skuff 

for mindre utstyr mv.  

 

1.4 Tidsplan  

Fremdrift  Aktivitet 

6.sept Invitasjonen sendt til tilbydere/konkurranse blir kunngjort på  sognbrann.no                                                          

1. okt Tilbudsfrist 

  

15. okt Tilbudsevaluering og valg av tilbud 

Etter avtale Kontraktsinngåelse 

Etter avtale Oppstart av kontrakt 

 

 

2 Krav til leverandørene  

2.1 Kvalifikasjonskrav  

Krav til leverandøren: 

Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 

Og kunne garantere at bilen kan leveres med avgiftsfritak for brannvesen.  
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2.2 Krav til dokumentasjon  

Tilbudet skal inneholde: 

Tilbudsbrev som svarer på kravspesifikasjonene under pkt. 3.1. 

 

 

3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 

3.1 Kravsspesifikasjon/leveransebeskrivelse 

3.1.1 Generelt om leveransen 

Minimumskrav: 

Årsmodell:   2018-2020. 

Type bil: Kassevogn  

Farge:  Brannrød (RAL 3000) 9362. Merking/fagmerking iht biler levert til det 

«store brannløftet». Kallesignal S 5.9. For øvrig etter avtale f.eks 

dersom brukt blir tilbydt. 

Interiør:  Skinn eller delskinn i seter. Slitesterkt og lett å holde rent. Klimaanlegg.  

Dører:    5 dører.  

Seter:    4 eller 5 seter. 

Driv:    4 hjuls trekk. med diff.sperre. og hill hold. 

Motor: Min. 180 hk. Automat gir. Med motor og kupevarmer. (hybrid/batteri 

kan være del av fremdriftssystem) 

 

Dekk: Sommer og vinterdekk(pigg) leveres på lettmetallfelger av god kvalitet. 

Dekkene skal være av beste kvalitet for Norske forhold. 

 

Hengerfeste: Det skal være hengerfeste der bilen skal kunne trekke min. 2500kg inkl 

henger. 

 

Korrosjon: Bilen skal korrosjonsbeskyttes. Beskyttelsen og evt tilleggsbeskyttelse 

skal være dokumentert med oppgitt holdbarhet. Frekvens for 

etterbehandling skal være beskrevet. Materialkombinasjoner som kan gi 

galvanisk korrosjon skal ikke benyttes.  

 

Bagasje/varerom:  Volum min. 600 liter med mest mulig rette sidevegger og bakluke for 

best plassutnyttelse. Bakdør åpnes fortrinnsvis oppover. Det skal være 

godt arbeidslys i varerom. Det skal være uttak for strøm til kupevarmer 

og 220v til lading av lommelykter/radio i varerom. Varerom skal være 

kledd med plater for enkelt oppheng av løst utstyr.  

    

Lys: LED el xenon hovedlys (nær og fjern),  

kraftige LED ekstra fjernlys (med wig-wag),  

to stk ekstra LED ryggelys 

Lavtbyggende Led arbeidslys til begge sider og bakover (bakover kan 

dette kombineres med ryggelys over egen bryter). 

LED belysning i varerom.  
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Varsling/Blålys: Lavtbyggende lysbar på tak, to led blitzer i grill, to led blitzer bakover 

og en blitz i hvert sidespeil. Lysbar på tak skal og ha gult blink som skal 

kunne settes på uavhengig av blått lys. Skal ikke lyse sammen med 

blått. Forøvrig iht. EU standard. 

  

Batteri Det skal monteres to batteri med egen lading og ekstern tilkopling for 

ladestrøm i bilens front. Et start batteri og et forbruksbatteri (jf 

nødnettradio). Det må monteres skillebryter. 

 

Radio/kommunikasjon: Nødnettsradio monteres (det er aktuelt å flytte over radio fra 

nåværende bil. Kartprogram og statuspanel for å ta imot 

meldinger i nødnettet monteres etter nærmere avtale.  

 

Annet:                        Bilen skal ha parkeringssensorer med ryggekamera. Og 

dekktrykk kontroll. 

Bilens høyde må vurderes særskilt, men maks høyde er ca 

2,20m. Pisk antenne kan være noe lengre. 

 Dersom fastmontert slokkeutstyr, bør mål være ca 

75(L)x40(B)x60(H) cm. Alt utstyr skal monteres skånsomt og 

uten hull i dasjbord for enklest mulig tilbakeføring til sivil 

standard.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opsjon anna:  Pc stativ og stikkontakt for Pc i cupen. 

   Slangetrommel til cafs anlegg med 30m slange. 

Kartprogram og statuspanel for å ta imot og sende meldinger til 110 

sentralen/nødnettet. 

To oppladbare led arbeidslamper på min 50Watt hver. Ca 4000lumen. 

En stk hjertestarter av typen som Stiftelsen Norsk Luftambulanse 

leverer i akutthjelper tilbudet til norske brannvesen 

Sammenleggbar båre  

 

    

    .  

3.1.2 Leveringstidspunkt  

Leveringstidspunkt desember 2019 i Sogndal. Dersom ingen kan levere innen denne fristen vil 

den som har det beste leveringstidspunktet ha en fordel.  

 

3.1.3 Kontrakt  

Avtaleforholdet vil bli regulert av standard kontraktsvilkår i avtalen sal av brannbil til Sogn 

brann og redning IKS. 

 

3.2 Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt skal skje på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 

fordelaktige ut ifra følgende kriterier: 

 Pris teller ca. 80% 
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 Mengde av utstyr/tilleggsutstyr innenfor anslått verdi (f.eks om bilen er en topputgave 

av modellen eller ikke). Kvaliteten på utstyret, motorstørrelse (hk og Nm), drivstoff 

forbruk, hengervekt og garantilengder. Serviceintervall på bil og nærhet til lokal 

service på bil. (med kvalitet menes at installasjoner og produkter leveres med 

nødvendig dokumentasjon og sertifiseringer og f.eks oppgitt levetid, garantilengde og 

lengde på serviceintervall). 

 Leveringstid. (den som har best leveringstid har en fordel) 

 

4 Regler for gjennomføring av konkurransen  

4.1 Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens 

anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdien på kr 1 300 000 ekskl. mva. og er fritatt 

fra kunngjøringsplikten. Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige 

bestemmelser (del I) og de bestemmelsene som følger av dette konkurransegrunnlaget. 

 

Forhandlinger 

Oppdragsgiver vil ikke gjennomføre forhandlinger. Ein eventuell reduksjon av antall 

tilbydere, vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriteriene.   

 

4.2 Forenklet kunngjøring  

Konkurransen er offentliggjort på www.sognbrann.no sine hjemmesider, og på e-post til 

minimum 3 aktuelle leverandører. Jf pkt. 1. 

  

4.3 Krav til tilbudet og innleveringssted 

Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes med: 

«tilbud på liten brannbil S 0.1 til Sogn brann og redning IKS».  

 

Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev (følgebrev) som skal være datert og signert 

av bemyndiget person hvor det skal tydelig fremgå: 

 Virksomhetens navn 

 Adresse 

 Organisasjonsnummer 

 Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer  

 Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i 

tilbudet forbeholdet er. 

 

 

Tilbudet skal leveres til: 

Navn:  Sogn brann og redning IKS v/Vidar Trettenes 

Adresse: postboks 153, 6851 SOGNDAL 

 

Det er tillatt å levere tilbud på e-post til post@sognbrann.no som PDF. Vi benytter Outlook 

og mottatte tilbud blir registrert med klokkeslett for når e-posten kommer inn i systemet.  

 

http://www.sognbrann.no/


7 

 

4.4 Tilbudsfrist  

Tilbudsfrist er satt til 1. okt 2019, klokka 12:00.  

 

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. 

For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart 

(posten, budfirma, etc.).  

 

4.5 Vedståelsesfrist 

Leverandørene er bundet av tilbudet til 1. nov. 2019, klokka 15:00.  

 

4.6 Tildeling av kontrakt og begrunnelse 

Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om 

hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. 

 

 

 


