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InnledningInnledningInnledningInnledning    
 

Nes kommune har behov for juridisk bistand til problemstillinger innenfor plan- og 

bygningsloven, og herunder utbyggingsavtaler og tilgrensende problemstillinger. 

Kommunen ønsker tilbud på juridiske tjenester i henhold til kravene som følger av dette 

dokumentet.   

1111 OppdragetOppdragetOppdragetOppdraget    

1.11.11.11.1 OppdragsgiverOppdragsgiverOppdragsgiverOppdragsgiver    

Nes kommune, heretter kalt oppdragsgiver, ber om tilbud på kjøp av juridiske tjenester 

innenfor plan- og bygningsloven. Kommunen vil gjennomføre en konkurranse, som vil 

avholdes pr. e-post.  

  

Oppdragsgivers kontaktperson er Elisabet Frøyland, kommunalsjef for Samfunn og 

miljø. Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget kan rettes til kontaktperson pr. e-

post.  

 

Navn:   Elisabet Frøyland, kommunalsjef Samfunn og miljø  

Adresse:  Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes 

E-post:  postmottak@nes-ak.kommune.no      

Svar på spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget vil formidles alle tilbydere i 

konkurransen. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette 

formidles til oppdragsgivers kontaktperson. 

 

1.21.21.21.2 Formål og hensikt med anskaffelsenFormål og hensikt med anskaffelsenFormål og hensikt med anskaffelsenFormål og hensikt med anskaffelsen    

Formålet er å anskaffe bistand for håndtering av juridiske problemstillinger innenfor plan- 

og bygningsloven som sådan. Videre framheves spesielt behovet for bistand med 

utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven og tilhørende problemstillinger. 

Herunder nevnes momskompensasjonmodeller (anleggsbidrag og justeringsrett/plikt), 

garantistillelse og refusjon. 

 

1.31.31.31.3 Om oppdragetOm oppdragetOm oppdragetOm oppdraget    

Arbeidet vil bestå av: 

• Løpende rådgivning innen plan- og bygningsrett 

• Løpende rådgivning og bistand ved forhandlinger / inngåelse av 

utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven 
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• Utarbeidelse av avtaler og kvalitetssikring av dokumenter herunder saksframlegg 

og arbeidsprosesser 

 

2222 Krav til leverandørenKrav til leverandørenKrav til leverandørenKrav til leverandøren    

Krav:Krav:Krav:Krav:        

o Tilbudt(e) ressurs(er) må ha minimum 5 års erfaring innen tilsvarende arbeid. 

    

DokumentkravDokumentkravDokumentkravDokumentkrav:  

o CV  

o Kortfattet oversikt over den enkelte jurist sin deltagelse i tidligere relevante 

oppdrag (rolle og type bidrag). Det skal oppgis to referansepersoner for disse 

oppdragene. 

3333 Om tilbudet Om tilbudet Om tilbudet Om tilbudet ----    frister mv.frister mv.frister mv.frister mv.    

3.13.13.13.1 LLLLeveringeveringeveringevering    

Tilbudet skal leveres på ovennevnte e-postadresse.  

3.23.23.23.2 TidsplanTidsplanTidsplanTidsplan        

For gjennomføring av anskaffelsen legges følgende tidsplan til grunn:  

 

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    DatoDatoDatoDato    
Utsendelse av invitasjon til konkurranse  03.09.2020 

Frist for innsending av spørsmål knyttet til konkurransen, innen kl 12 10.09.2020  

Siste frist for utsendelse av svar på spørsmål og eventuell, innen kl 12 

tilleggsinformasjon 

14.09.2020 

Tilbudsfrist, angitt dato kl. 12.00 18.09.2020 

Tilbudsevaluering ferdig/ aksept tilbud 25.09.2020 

Signering avropsskjema (direkte etter aksept tilbud)  

3.33.33.33.3 TilbudsfristTilbudsfristTilbudsfristTilbudsfrist    

Siste frist for innlevering av tilbud er 18.09.2020 kl. 12.00. 

3.43.43.43.4 VedståelsesfristVedståelsesfristVedståelsesfristVedståelsesfrist        

Leverandøren skal vedstå seg tilbudet til 1.11.2020. 

3.53.53.53.5 Oppdragets omfang og varighetOppdragets omfang og varighetOppdragets omfang og varighetOppdragets omfang og varighet    

Omfang:    Timesbasis. Må påregne større arbeidsmengder i perioder. 

Oppstartdato:  Fra signering  
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Responstid:   2 virkedager 

Avtalens varighet:    to år, med mulighet for forlengelse med ytterligere et år 

Arbeidssted:   Det må påregnes møter i Nes rådhus, Årnes  

   

3.63.63.63.6 AAAAvgrensvgrensvgrensvgrensning av oppdragetning av oppdragetning av oppdragetning av oppdraget        

Tilbud skal gis for oppdraget.  

3.7 Avklaringer  

Ved behov kan det avholdes avklaringsmøter. Avklaringsmøtene skal avdekke hvorvidt 

tilbyder har forstått og gitt tilbud i samsvar med oppdragsgivers behov for spesifiserte 

tjenester. Reiseutgifter mv. i forbindelse med avklaringsmøtene dekkes av den enkelte 

tilbyder. 

 

4444 Avgjørelse av konkurransenAvgjørelse av konkurransenAvgjørelse av konkurransenAvgjørelse av konkurransen    

4.14.14.14.1 Evaluering av mottatte tilbudEvaluering av mottatte tilbudEvaluering av mottatte tilbudEvaluering av mottatte tilbud    og tildelingskriterierog tildelingskriterierog tildelingskriterierog tildelingskriterier    

Tildeling av oppdrag skjer på grunnlag av en helhetlig vurdering av kvalitet og pris, med 

kvalitet som det mest tungtveiende kriteriet, jf. punktene nedenfor  

Kvalitet vil bli vurdert i forhold til: 

1. Faglig tilnærming til oppdraget  

2. Forståelse for oppdragets innhold 

3. Dokumentert erfaring fra tilsvarende oppdrag (tilbudt team) 

4. Egnethet og gjennomføringsevne (robusthet for gjennomføring av oppdraget) 

 

Kriteriene vil vektes etter følgende fordeling: 

Kvalitet 60 % 

Pris  40 % 

 

 

Årnes, 03.09.2020  

 

Vennlig hilsen 

 

Elisabet Frøyland 

Kommunalsjef Samfunn og miljø 


