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Vedlegg B Tilbudsskjema    

Tilbud på drift av kystruta Bergen – Kirkenes for en periode på åtte år fra, senest 1. 
januar 2013
Løyvesøker
Fullstendig firmanavn

Postadresse
Selskapsform
Foretaksnummer
Telefonnummer
Navn på daglig leder
Navn på styreleder
Navn på kontaktperson for tilbudet
Kontaktpersons e-postadresse
Kontaktpersons telefonnummer

Samlet tilbudssum i NOK (ekskl. mva):
Alternativ 1)
 Daglige seilinger hele året
 Tilbud på alternativ 1) krever at det legges 

inn tilbud på alternativene 2) og 3)
Alternativ 2)
 Daglige seilinger mars-oktober
 5 seilinger per uke med faste avgangsdager 

november-februar
 Tilbud på alternativ 2) krever at det legges 

inn tilbud på alternativet 3)
Alternativ 3)
 5 seilinger per uke med faste avgangsdager
Tidspunkt for oppstart (senest 1. januar 2013)
Alternativ 1)
Alternativ 2)
Alternativ 3)

Løyvesøkers kvalifikasjoner
Skjemaet i vedlegg F Firmaopplysninger er utfylt og vedlagt

Firmaattest, stiftelsesdokument eller godtgjørelses for lovlig etablert utenlandsk foretak er vedlagt 

Politiattest er vedlagt

Egenerklæring om HMS er vedlagt

Løyvesøker bekrefter at selskapet har gyldig DOC (Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring)

Garantierklæring for løyvet eller villighetserklæring er vedlagt

Løyvesøker har lagt ved erklæring fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon på at 
det kan stilles sikkerhet på 15 pst. av statens kjøp.

Egenerklæring om regnskapsmessig skille (vedlegg L) følger vedlagt
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Kredittvurdering/rating følger vedlagt

Attest for merverdiavgift og skatt er vedlagt: 

Bekreftelse fra Konkursregisteret er vedlagt

Løyvesøker bekrefter at selskapet ikke: 
- er begjært konkurs
- er under gjeldsforhandling eller avvikling
- har mottatt begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger
- har innstilt sin virksomhet
- er begjært tvangsoppløst
- befinner seg i tilsvarende prosess som nevnt over med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter

Løyvesøkers tilbud
Løyvesøker bekrefter at tilbudt materiell vil oppfylle minstekrav i konkurransegrunnlaget

Vedlegg G Fartøytekniske data vil bli korrekt utfylt og oversendt i god tid før oppstart

Løyvesøker bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet P & I-forsikring i 
en klubb tilknyttet The International Group

Løyvesøker bekrefter at det innen avtalt tidspunkt for driftsoppstart vil bli tegnet kaskoforsikring

Vedlegg D 1 ”Totalbudsjett for kystruten Bergen - Kirkenes” er korrekt utfylt og vedlagt

Vedlegg D 2 ”Budsjett for avtale om statlig kjøp på kystruten Bergen-Kirkenes” er korrekt utfylt og 
vedlagt (Fylles kun ut dersom løyvesøker planlegger å drive annen virksomhet på samme fartøy ut over 
det statlige kjøpet på kystruten Bergen-Kirkenes)

Løyvesøker har lagt ved fullstendig ruteplan for hvert av de alternative tilbudene

Forbehold:
- Forbehold er tatt:
- Forbehold er ikke tatt:

Fylles kun ut dersom forbehold er tatt eller tilbudet på annen måte er ment å avvike fra 
konkurransegrunnlaget: 
- En detaljert beskrivelse av forbeholdene og/eller avvikene er vedlagt:
- Forbeholdene er prissatt:
- Forbeholdene er ikke prissatt:
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Erklæring av løyvesøker
Påse at:
- Alle spørsmål er besvart
- Ingen attester eller egenerklæringer er eldre enn tre måneder
- All dokumentasjon er vedlagt
- I tilfeller der flere ark er benyttet, er det lett å identifisere hvilke spørsmål som er besvart
- Autorisert representant for løyvesøker har lest og signert avsnittet under

Jeg bekrefter at informasjonen som er fremsatt i tilbudet er korrekt og aksepterer de krav og 
forutsetninger som er nedfelt i konkurransegrunnlaget. Jeg forstår og aksepterer at ukorrekt, 
ufullstendig og/eller manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til avvisning fra videre 
deltakelse i konkurransen og/eller avvisning av vårt tilbud.

Signatur av løyvesøkers autoriserte representant på vegne av løyvesøker:

Posisjon/stilling i løyvesøkers organisasjon:

Dato:


