Fra: Romstad Erling (Erling.Romstad@norconsult.com)
Sendt: 24.02.2020 10:32:15
Til: Postmottak Åfjord kommune
Kopi: Kolmannskog Lars Helge; Simonhjell Ingunn L.; Dorigato Simone; Aune Kristian; Torås Randi Helene
Emne: Grunnundersøkelser i sjø - Brennholmen -- klage på avgjørelse
Vedlegg:
Vi viser til «Evaluering og innstilling grunnundersøkelser Brennholmen – Åfjord kommune».
I konkurransegrunnlaget mottatt 8. januar er det angitt følgende:
«Det blir opp til tilbudsgiver å medta nødvendig omfang å gi ett mest mulig komplett tilbud.
Tilbudet skal i tillegg til pris også inneholde tidspunkt for gjennomføring av grunnundersøkelser og
ferdigstilling av geoteknisk rapport.
Tilbudet splittes slik at prisene fordeles på de to lokasjonene Løaholmen og Brennholmen.
Det haster å få avklart grunnforholdene og fremdrift vil derfor sammen med pris være evalueringskriteriet
som legges til grunn for valg av tilbyder.»
Tilbudsdgrunnlaget angir at undersøkelsene skal ha et nødvendig omfang, og det er ikke angitt borplan eller antall
borpunkter. Omfagnet av undersøkelser er med andre ord, ett av konkurranseelementene.
Norconsults undersøkelse har et omfang som vi mener er tilstrekkelig for å løse oppgaven. Vi mener derfor at det
blir feil å bruke Multiconsults omfang av undersøkelsen som grunnlag for prisevalueringa.
Det er også angitt at framdrift av undersøkelsene er et evalueringskriterium. Så vidt vi kan se er dette ikke vurdert
i evalueringa som Åfjord kommune har gjennomført.
Evalueringa som er datert 7. februar, er mottatt i dag, 24. februar. I evalueringa er det ikke angitt klagefrist
Norconsult mener å ha gitt det beste tilbudet, og vi ber om å få tildelt kontrakten med å gjennomføre
grunnundersøkelser på Brennholmen i Åfjord.
Med vennlig hilsen
Erling Romstad
sivilingeniør, geoteknikk
Mob: 932 80 212
Erling.Romstad@norconsult.com
Norconsult AS
Kongens gt 27, 7713 Steinkjer
Tel: 74 13 41 80
www.norconsult.no

Fra: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>
Sendt: 24. februar 2020 09.26
Til: Dorigato Simone <Simone.Dorigato@norconsult.com>
Kopi: Simonhjell Ingunn L. <Ingunn.L.Simonhjell@norconsult.com>; Romstad Erling
<Erling.Romstad@norconsult.com>
Emne: SV: Forespørsel grunnundersøkelser i sjø ‐ Brennholmen og Løaholmen
Hei!
Vi beklager sen tilbakemelding i denne saken, men oversender med dette vår evaluering og innstilling på
grunnundersøkelser Brennholmen.
Vi har innstilt på Multiconsult AS i denne sammenheng.
Ta kontakt med undertegnede for eventuelle spørsmål.

Vi takker for deltakelsen og håper dere også vil delta ved senere anledninger.

Lars‐Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester
lhk@afjord.kommune.no
970 68 330 | afjord.kommune.no
E‐post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e‐post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Dorigato Simone <Simone.Dorigato@norconsult.com>
Sendt: fredag 17. januar 2020 15:34
Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>
Kopi: Simonhjell Ingunn L. <Ingunn.L.Simonhjell@norconsult.com>; Romstad Erling
<Erling.Romstad@norconsult.com>
Emne: Forespørsel grunnundersøkelser i sjø ‐ Brennholmen og Løaholmen
Viktighet: Høy
Hei!
Vi sender delet tilbudet for grunnundersøkelser i sjø ‐ Brennholmen og Løaholmen med vurdering.

Mvh
Simone Dorigato
Geotekniker
Teamleder Geotekniske Grunnundersøkelser
Dir: +47 41 28 87 71
simone.dorigato@norconsult.com
Norconsult AS
Grandfjæra 24, NO-6415 Molde
Tel: +47 71 24 04 60
www.norconsult.no
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