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1. Generell informasjon 
 

1.0 Bakgrunn og oppdrag 

Det inviteres med dette til konkurranse om valg av rådgiver for anskaffelse av rådgivertjeneste for 

tilstandsanalyse etter NS3424 Nivå 1 av kirkebygg. Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om 

offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Anskaffelsen er under 1,1 mill. kroner ekskl. mva. og 

gjennomføres etter anskaffelsesforskriften del I. Det føres en anskaffelsesprotokoll. 

 

Nes kirkelige fellesråd innbyr til å gi tilbud på tilstandsanalyse på «7 - sju» - kirkebygg. Se oversikt og 

beskrivelse av kirkene under vedlegg 1. 

 

1.1 Oppdragsgiver og kontaktperson 

Oppdragsgiver er Nes kirkelige fellesråd. Fellesrådet fungerer som forvalter for eier (sogn) i Den norske 

kirke etter kirkeloven. 

 

Oppdragsgiver er ansvarlig for utlysning og tildeling, og har ansvar for oppfølging av gjennomføring av 

tilstandsanalysene. Fellesrådet er ansvarlig for og har forplikter seg til å åpne kirken, være tilstede mens 

tilstandsanalysen gjennomføres og å svare på spørsmål vedrørende kirken. Kontaktdata til fellesrådet vil bli 

overlevert etter tildeling. Kontaktperson:  

 

Navn Tor Tvethaug, kirkeverge  

E-post tor@nes.kirker.net  

Mobil 992 44 815 

Postadresse Pb. 205, 2151 Årnes  

Besøksadresse Rådhusgata 9 B, 2150 Årnes  

 

 

1.2 Innledning 
Oppdragsgiver erkjenner at det er et behov for å gjennomføre periodiske tilstandsanalyser for kirkebygg 

innenfor Den norske kirke som grunnlag for vedlikeholdsarbeider. I den sammenheng er det med basis i NS 

3424:2012 utarbeidet et tilstandsanalyseverktøy. KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige 

virksomheter) er ansvarlig for utarbeidelsen av tilstandsanalyseverktøyet.  

 

Tilstandsanalysene skal gjennomføres av rådgivere (leverandør) med nødvendige kvalifikasjoner. 

Tilstandsanalysen omfatter ikke kartlegging av utviklingsbehov (UU (Universell utforming), supplerende 

tekniske anlegg, arealendringer etc.) da dette anses for funksjonell oppgradering. 

 

1.3 Anskaffelsens gjenstand 
Det skal nå velges ut en leverandør som skal gjennomføre en tilstandsanalyse etter NS NS3424 tilpasset 

kirkebygg. Det vises til vedlagt tilstandsanalyse-mal som analysen skal gjennomføres etter, vedlegg 2.   

mailto:tor@nes.kirker.net
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Oppgavebeskrivelse: 

 

1. Det skal gjennomføres tilstandsanalyse på angitte kirker, vedlegg 1. 

2. Analysen skal gjennomføres iht. NS 3424:2012 Nivå 1, jfr. pkt. om metodikk i veileder for rådgiver. 

3. Kartlegging av tilstand for hvert enkelt kirkebygg gjennomføres og registreres i en web-basert 

registreringsmodul i KAs Kirkebyggdatabase (KBDB) etter utarbeidet sjekkliste, vedlegg 2: I 

vedlegg 2 er det i parentes i 1. kolonne gitt henvisninger til NS 3431 Bygningsdelstabellen så langt 

det passer. 

Logg inn data til registreringsmodul og logginnveileder oversendes etter oppdragstildeling. 

4. Prosjektkostnad (kalkyle) iht. NS 3453 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt» angis samtidig 

med registrering av tilstand for hvert enkelt kirkebygg og fordeles på strakstiltak innen 1 år, tiltak 

som kan gjennomføres innenfor en periode på 1 – 5 år og tiltak som kan vente mer enn 5 år basert på 

risikovurdering for de registrerte tilstander.  

Bruk vedlagt sjekkliste, Vedlegg 2 og registreringsmodul i Kirkebyggdatabasen. 

Excel-arket lastes opp som vedlegg til tilstandsregistreringen på samme måte som foto lastes opp. 

Pkt. 4 og 7 omtaler det samme og kan med fordel skrives sammen. 

5. Aktuelle foto lastes opp i registreringsmodulen. Fotonr. angis i sjekklisten. 

6. Basert på kartlagt tilstand skrives en innledning for vært enkelt kirkebygg. Innledningen registreres 

øverst i registreringsmodulen under felt 1.  

Innledningen beskriver bl.a.: 

 Premisser mm for kontrollen 

 Sammendrag/hovedfunn 

 Prioritering av tiltak, beskrivelse, tilstand, og anbefalte tiltak 

 Sikringsbehov 

 Anbefalte tilleggsundersøkelser 

7. Samlet innledning, tilstandsanalyse med kostnadsanslag, lastes ned som pdf-dokument og sendes 

oppdragsgiver per e-post eller på minnepinne. 

 

Ut over befaringen som gjennomføres på kirkebygget, så ser man for seg ikke å gjennomføre møter. I tilbudet 

skal likevel følgende møter inkluderes: 

 

1. Et oppstartsmøte 

2. Et evalueringsmøte 

 

Møtene gjennomføres hos Oppdragsgiver. Møtene legges konkret inn i foreslått prosjektplan som legges ved 

tilbudet. Oppdragsgiver vil gi særskilt beskjed dersom et oppstartsmøte eller et evalueringsmøte skal 

gjennomføres. 

 

Leverandør skal gjennom hele prosjektet bruke den/de samme medarbeider/e. Er det av ulike årsaker ikke 

mulige, skal Leverandør informere Oppdragsgiver om det. Ved gjennomføring av tilstandsanalyse på flere 

kirkebygg, kan selve befaring gjennomføres av ulike personer. 

 

Leverandøren leverer arbeidet på norsk, bokmål.  

 

Prosjektet skal være gjennomført innen 15.06.2020.  

 

1.4 Delanalyser som ikke skal gjennomføres 

Alle delanalysene skal gjennomføres.  
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1.5 Deltilbud 

Det er ikke anledning å gi tilbud på deler av oppdraget. 

 

1.6 Konkurransegrunnlagets oppbygning 

Konkurransegrunnlaget er dette dokumentet inklusive vedleggene 1, 2 og 3. 

 

1.7 Kunngjøring 

Konkurransen er kunngjort ved e-postutsendelse til utvalgte Leverandører. 

 

1.8 Tidsplan 

Aktivitet Dato 

Kunngjøring 30.09.2019 

Befaring av kirkene  18.10.2019 kl. 09.00  

Frist for å stille spørsmål  28.10.2019 kl. 12.00 

Frist for å levere tilbud 01.11.2019 kl. 12.00 

Tilbudets vedståelsesfrist 01.12.2019 

Evaluering (evt. forhandlinger) Uke 45-46 

Innstilling og meddelelse om tildeling med kort begrunnelse Uke 46 

Kontraktsignering Uke 47 

Leveranse  15.06.2020  

 

Alle tilbydere tilbys en felles befaring av kirkene. Befaringen har som hensikt å gi tilbyderne et inntrykk av 

kirkenes omfang og tilstand. Det er ikke avsatt tid til å gå grundig gjennom kirkebyggene. Tilbydere som 

ønsker å delta på befaringen bes gi tilbakemelding til kontaktperson innen 17.10.2019 kl. 12.00.  

 

Tilbudet skal være gyldig frem til angitt vedståelsesfrist i tabellen over.  

1.9 Pristilbud 

Oppdragsgiver ønsker: 

 En fastpris basert på dette konkurransegrunnlaget og å få oppgitt hvilken gjennomsnittlig timepris 

som er lagt til grunn for tilbudet. 

 Tilbud på timepriser for eventuelle tilleggsleveranser. Tilleggsleveranser skal i hvert enkelt tilfelle 

avtales og bekreftes skriftlig av begge parter. 

 Tilbud er inklusive kostnader for eventuell dekning av utlegg som utstyrsleie, lift, tilkomstutstyr, 

påslag etc. 

 At det oppgis eventuell forutsetninger og om prisene er med eller uten mva. 

 En angivelse på når oppdraget inkludert rapportoverlevering er ferdig gjennomført. 
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2. Gjennomføring av konkurransen 
 

2.1 Tilleggsinformasjon utover konkurransegrunnlaget 

Eventuelle tilleggsspørsmål stilles skriftlig (per E-post) til kontaktperson. Henvendelse merkes: «Spørsmål 

Tilstandsanalyse kirkebygg» Spørsmål og svar på spørsmål vil bli videreformidlet til alle som har fått 

konkurransegrunnlaget tilsendt.  

 

Innen innleveringsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av 

konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil 

bli sendt per epost til inviterte leverandører. 

2.2 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget fra Oppdragsgiver, vil bli 

formidlet til alle som har fått konkurransegrunnlaget tilsendt. 

 

 

3. Kvalifikasjonskrav 
 

Dette kapittel inneholder krav til Leverandør. 

Leverandøren skal være kjent med og opptre i samsvar med regelverk for offentlige anskaffelser. 

 

3.1 Faglige kvalifikasjoner 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav 

Kompetanse og erfaring 

innen tilstandsanalysen 

basert på NS3424:2012 

Dokumentere kompetanse, erfaring og relevans, evt. med en generell 

firmapresentasjon. 

Beskriv relevante tilsvarende oppdrag utført de siste 3 år, inkl. tidspunkt og 

mottaker (navn, telefon og e-post). 

Ved behov vil referanser kunne bli kontaktet. 

Kompetanse og erfaring 

innen kostnadsestimat 

Beskrive kompetanse og erfaring innen kostnadsestimat for anbefalte tiltak. 

(Prosjektkostnad beregnes i hht. NS 3453:2016 «Spesifikasjon av 

kostnader i byggeprosjekt».) 

Kompetanse og erfaring 

innen rapportskriving 

Leverandøren vedlegger et eksempel på rapportutforming. 

Kompetanse og erfaring 

innen kulturminne- og 

antikvariske bygg 

Dokumentere/beskrive kompetanse og erfaring innen kulturminne- og 

antikvariske bygg og kulturminneloven, og Riksantikvarens føringer 

vedrørende antikvariske bygg og anlegg. 

Bemanning med relevant 

kompetanse og erfaring 

innen kravspesifikasjon. 

Oppgi oppdragsansvarlig leder, hvem som utfører arbeidene og hvem som 

kvalitetssikrer oppdraget. CV for alle vedlegges. 

Kompetanse må dekke oppbygging, materialbruk, typiske skader, svake 

punkter og utfordringer for de ulike typologier av kirkebygg. 

Gjennomføringsevne og 

oppgaveforståelse 

Beskrive hvordan oppgaven skal gjennomføres og hvordan oppgaven 

forstås. 
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4. Tildelingskriterier 
 

Følgende tildelingskriterier legger vi til grunn: 

 

Tildelingskriterium Dokumentasjonskrav Vekt 

Kompetanse, erfaring og relevans Oppgi: 

 oppdragsansvarlig leder,  

 hvem som utfører arbeidene 

 hvem som kvalitetssikrer oppdraget. 

Opplysninger (CV) om tilbudt personell sin utdannelse 

og arbeids- og prosjekterfaring  

30% 

Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse Beskrivelse av gjennomføring og oppgaveforståelse, 

samt en prosjektplan.  

30% 

Pris Pris i NOK eks. mva 40% 

 

 

5. Innlevering av tilbud 
 

Tilbudet skal sendes til kontaktperson per post eller per e-post. Sendes tilbudet per post så skal dokumentene 

i tillegg til et frivillig papirdokument, leveres som pdf-dokument på en minnepinne.  

Det skal også innleveres et sladdet tilbud. 

 

Tilbudet skal være på norsk.  

6. Evaluering av tilbud og tildeling 
 

Tilbudene åpnes og evalueres av oppdragsgiver og Nes kommune. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å 

foreta avklaringer og til å foreta forhandlinger med leverandørene. Tildeling skjer i løpet av uke 46.  

 

Alle Leverandører som innleverer tilbud får beskjed om oppdragstildeling. 

 

 

7. Kontraktsutforming og informasjon 
 

Partene tegner en standardavtale NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

prosjekteringsoppdrag (fastprisoppdrag). 

 

 

Vedlegg 
 

1. Kirkebyggoversikt 

2. Sjekkliste med kostnadsanslag, eget vedlagt Excel-dokument 

3. Veileder/ anvisning 
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Vedlegg 1 Kirkebyggoversikt 

Det skal gjennomføres tilstandsanalyse på alle oppførte kirkebygg. Ved behov er det mulig å be om mer 

informasjon om kirkebyggene. Svar på spesifikke kirkebyggspørsmål blir ikke videresendt til øvrige 

konkurransedeltagere. 

Nr Kirkebygg, fellesråd 
Kirkebyggadresse 
Kirkebyggets url fra www.kirkesøk.no  

Bygd, årstall 
Vernestatus 

Arkitekt 
Typologi 

Grunnflate 
Sitteplasser 

1 
Nes kirke  
Kongsvingervegen 2232, 2160 Vormsund 
https://kirkesok.no/kirke/023600301  

Byggeår: 1860 
Listeført 

P.H. Holtermann 
Mur, langkirke i teglstein  

Ca 600 kvm 
450 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/023600301  

2 
Fenstad kirke 
Huservegen 19, 2170 Fenstad 
https://kirkesok.no/kirke/023600101  

Byggeår: 1703 
Autom. 
listeført 

Sand/Johnsen/Nygå 
Tre, laftet korskirke 

Ca 400 kvm 
300 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/Fenstad_kirke  

3 
Udenes kirke  
Udnesvegen 217, 2150 Årnes  
https://kirkesok.no/kirke/023600201  

Byggeår: 1708 
Autom. 
Listeført  

Sand/Johnsen  
Tre, laftet korskirke  

Ca 400 kvm 
350 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/Udenes_kirke  

4 
Årnes kirke  
Kirkevegen 22, 2150 Årnes  
https://kirkesok.no/kirke/023600401  

Byggeår: 1878 
Kommunalt 
listeført, 
kulturminnepl
an 

Johnsen/Stein  
Mur, langkirke i tegl 

Ca 450 kvm 
375 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/%C3%85rnes_kapell  

5 
Ingeborgrud kirke  
Ingeborgrudvegen 42, 2164 Skogbygda  
https://kirkesok.no/kirke/023600501  

Byggeår: 1906 
Kommunalt 
listeført, 
kulturminnepl
an 

K.G. Christophersen 
Tre, langkirke i 
bindingsverk 

Ca 300 kvm  
330 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/Ingeborgud_kapell  

6 
Auli kirke  
Hagavegen 398, 1929 Auli 
https://kirkesok.no/kirke/023600601  

Byggeår: 1907 
Kommunalt 
listeført, 
kulturminnepl
an 

H.Welhaven  
Tre, laftet langkirke  

Ca 250 kvm 
150 SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/Auli_kapell  

7 
Klodsbodding kapell  
Nedre Hagaveg 557, 2150 Årnes  
Ikke registrert i kirkesøk  

Byggeår: 1906 
Kommunalt 
listeført, 
kulturminnepl
an 

Ukjent 
Mur, langkirke i tegl  

Ca 110 kvm 
 Ukjent SP 
 

Byggets egenart: http://www.norgeskirker.no/wiki/Klodsbodding_gravkapell  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirkesøk.no/
https://kirkesok.no/kirke/023600301
http://www.norgeskirker.no/wiki/023600301
https://kirkesok.no/kirke/023600101
http://www.norgeskirker.no/wiki/Fenstad_kirke
https://kirkesok.no/kirke/023600201
http://www.norgeskirker.no/wiki/Udenes_kirke
https://kirkesok.no/kirke/023600401
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http://www.norgeskirker.no/wiki/Klodsbodding_gravkapell
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Vedlegg 2 Mal tilstandsanalyse med kostnadsanslag 

 

Se eget vedlagt Excel-dokument «sjekkliste». Sjekklisten besvares i registrerings-modul i KAs 

Kirkebyggdatabase (KBDB) som blir gjort tilgjengelig etter tildeling. Sjekklisten er en del av 

konkurransegrunnlaget. 

 

Vedlegg 3 Veileder for fagrådgiver 

 

Se egen vedlagt veileder for fagrådgiver. Veilederen er en del av konkurransegrunnlaget. 

 


