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Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse
EØS-kunngjøring
Del I: Oppdragsgiver

Navn og adresser

Bodø Kommune
972418013
Postboks 319
Bodø
8001
NO
Kontaktperson: Truls Eirik Moan
Telefon: +47 75555315
E-post: truls.eirik.moan@bodo.kommune.no
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.bodo.kommune.no
Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/363817

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331991&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
elektronisk via:  http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331991&B=KGVLIGHT
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon

Hovedaktivitet

Annet:  Veianlegg med tilhørende arbeider

Del II: Kontrakten

Anskaffelsens omfang

Tittel

Sjøgata - Bodø kommune
Referansenummer:  5205164

Hoved-CPV-kode

45233124  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Hovedvei

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid

Kort beskrivelse
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Arbeidet omfatter: 
• Endring av utforming på Sjøgata i hele gatas tverrsnitt, fra Jernbanekrysset til Hålogalandsgata,
samt nedre del av Professor Schyttes gate. 
• Nytt fortausareal, sykkelfelt, møbleringssone og kjørebane. 
• Grunnarbeid, kabeltraseer med ivaretakelse av høyspenttrasé, gatelys, gatevarme, sluker, VA-
rør, veioppbygging, steinlegging, beplantning, skilt og oppmerking. 

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 70000000.00  NOK

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei

Beskrivelse

Tilleggs-CPV-kode(r)

45233224  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Veier med to kjørefelt
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
45233310  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av hovedveier
31320000  -  Strømfordelerkabler
31321300  -  Høyspenningskabler
31321700  -  Signalkabler
45112700  -  Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur
45112730  -  Anleggsgartnerarbeid for veier og motorveier

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bodø kommune, Sjøgata

Beskrivelse av anskaffelsen

Anlegget omfatter: 
• Endring av utforming på Sjøgata i hele gatas tverrsnitt, fra Jernbanekrysset til Hålogalandsgata,
samt nedre del av Professor Schyttes gate. 
• Nytt fortausareal, sykkelfelt, møbleringssone og kjørebane. 
• Grunnarbeid, kabeltraseer med ivaretakelse av høyspenttrasé, gatelys, gatevarme, sluker, VA-
rør, veioppbygging, steinlegging, beplantning, skilt og oppmerking. 

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i
konkurransegrunnlaget

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 70000000.00  NOK

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 29.08.2022  /  Slutt: 15.10.2023
Denne kontrakten kan fornyes: nei

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjonsposter oppgitt i teknisk beskrivelse

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
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Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

Kvalifikasjonskrav

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se anbudsgrunnlaget 

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se anbudsgrunnlaget
Minimumskrav:  
Se anbudsgrunnlaget

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se anbudsgrunnlaget
Minimumskrav:  
Se anbudsgrunnlaget

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

Beskrivelse

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA : ja

Administrativ informasjon

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  27.06.2022
Lokal tid:  12:00

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  27.09.2022

Tilbudsåpning

Dato:  27.06.2022
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Elektronisk
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Det vil ikke bli holdt offentlig tilbudsåpning. Tilbudsprotokoll vil bli sendt sammen med tildeling av
leverandør.

Del VI: Utfyllende informasjon

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt tilbudskonferanse med befaring den 31.05.2022 , kl 12.00 etter påmelding.
Påmeldingen sendes til anna.gjorup@norconsult.com innen 25.05.2022 kl. 12:00. Dersom det
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ikke er noen påmeldte kanselleres tilbudskonferanse.

Klagebehandling

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Salten og Lofoten tingrett
Sjøgata 1
8006
NO


