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1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Oppdragsgiver

Forsvarsdepartementet, heretter kalt FD eller oppdragsgiver, innbyr til konkurranse om
avtale vedrørende juridisk bistand i forbindelse med gjennomføring av prosjekt fremtidig
kampflykapasitet.

1.2 Leverandør

Med Leverandør i dette dokumentet menes leverandøren som tildeles oppdraget.

1.3 Anskaffelsens formål

Denne anskaffelsen har til formål å dekke oppdragsgivers behov for juridisk bistand til
kvalitetssikring, strategiutvikling, prosessledelse, forhandlinger og kontraktsinngåelser i
forbindelse med prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Den juridiske bistand skal skje i tett
samarbeid med prosjektgruppen og øvrige juridiske ressurser avsatt til prosjektet.
Prosjekt fremtidig kampflykapasitet innebærer en mulig anskaffelse av nye kampfly for
det norske Forsvaret.

1.4 Bakgrunn

Stortinget fattet ved behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000-2001) vedtak om at en
fremskaffelse av nye kampfly skulle forberedes. Regjeringen har nå igangsatt dette
arbeidet, og FD har i den forbindelse etablert en prosjektorganisasjon med ansvar for
oppfølging av prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

De tre aktuelle flykandidatene som utredes er Eurofighter, JAS Gripen og Joint Strike
Fighter (JSF) F35 Lightning II. I tillegg utredes alternativet om å forlenge livsperioden til
Forsvarets eksisterende F16 kampfly. Arbeidet koordineres tett med Forsvaret, herunder
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), andre departementer, spesielt
Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, og
de tre aktuelle kampflyleverandørene, European Aeronautic Defence and Space
Company (EADS)/Eurofighter Jagdflugzeug GMBH, Saab AB (publ)/Gripen International
AB og Lockheed Martin Corporation.

1.5 Anskaffelsens omfang og oppstart

Oppdraget antas å ha et omfang på cirka 300-1.000 timer per kalenderår, avhengig av
konkret behov og utviklingen i prosjektet. Oppdragets varighet forventes å strekke seg
over tre år.

Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte informasjon kun er et anslag basert på den
kunnskap oppdragsgiver har ved nedtegnelse av konkurransegrunnlaget, og er således
et ikke-bindende uttrykk for oppdragsgivers vurdering av behovet for advokatbistand i
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forbindelse med prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Det må således forventes at
omfanget og oppdragets lengde kan variere avhengig av utviklingen i prosjektet.

Dersom fremdriften tillater det, tas det sikte på at endelige inngåtte avtale om juridisk
bistand vil kunne begynne å løpe allerede fra oktober 2007.

1.6 Fremdriftsplan

Av hensyn til å sikre fremdriften i prosjekt fremtidig kampflykapasitet er det svært viktig
for oppdragsgiver å velge Leverandør for oppdraget snarest. Det er som følge av dette
utarbeidet en stram tidsplan for anskaffelsen, og tilbyderne oppfordres særskilt til å
merke seg dette. Tidsplanen er tentativ.

Aktiviteter

Kunngjøringsdato

Orienteringsmøte

Innlevering av tilbud

Tilbudsåpning

Forhandlinger

Valg av Leverandør

Klagetid

Kontraktssignering

Frister

7. september 2007

20. september 2007
kl 1500.

28.september 2007
kl 0900.

28.september 2007 kl
0900.

Uke 40

Uke 40

10 dager

Medio oktober 2007

1.7 Avtaleforholdet vil reguleres av

1. Avtale om kjøp av juridiske tjenester (vedlegg 1)
2. Konkurransegrunnlaget (dette dokumentet)
3. Tilbudet
4. FDs alminnelige kontraktsvilkår for konsulenttjenester (vedlegg 2)

Ved eventuell motstrid mellom dokumenter er dokumentrangen fastsatt ovenfor og i
avtale om juridiske tjenester punkt 2.

1.8 Vedlegg til konkurransegrunnlaget

1. Avtale om kjøp av juridiske tjenester (vedlegg 1)
2. FDs alminnelige kontraktsvilkår for konsulenttjenester (vedlegg 2)
3. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) (vedlegg 3)
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4. Prisskjema (vedlegg 4)

1.9 Kunngjøring

Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-basen 7. september 2007.

2. GENERELLE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

Anskaffelsen er omfattet av  Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999  nr  69
og  forskrift om offentlig anskaffelser av  1. januar 2007 (FOA). Dette gjelder en ikke-
prioritert anskaffelse (juridiske tjenester),  og anskaffelsen reguleres av FOA del l og II.
Reglene i FOA del Ill kommer  således ikke til anvendelse,  med unntak av §§ 17-3 og
18-4.

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Prosedyren for anskaffelsen er  konkurranse med forhandling jf FOA §§ 5-1 jf. 11-8, og
vil bli gjennomført i ett trinn.

2.2 Orienteringsmøte

Det vil bli avholdt et åpent møte for alle som er interesserte i å delta i konkurransen. Her
vil det blant annet bli gitt en generell orientering om prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

Møtet vil finne sted torsdag 20. september 2007 kl 1500  i Forsvarsdepartementets
lokaler,  Glacisgata 1,  Oslo. Det forutsettes at spørsmål om oppdraget tas opp på dette
møtet.  Det bes om at interessenter melder sin ankomst til informasjonsmøtet på telefon
eller e-post senest 20. september kl 0900.

Rent praktiske henvendelser angående prosessen kan rettes til Forsvarsdepartementet.

Det vil bli utarbeidet et referat fra møtet, som kan fås ved henvendelse til
Forsvarsdepartementet.

Nærmere kontaktinformasjon er angitt i punkt 2.4.

2.3 Frist og krav til utforming av tilbudet

Tilbud skal være FD i hende innen fredag 28. september kl 0900.

Tilbudet skal inneholde en presentasjon av tjenesteyter, herunder en oversikt over
utdanning og yrkespraksis for den eller de personer som vil ha befatning med
oppdraget. Tilbudet skal videre bestå av en angivelse av priser og prismekanismer (se
vedlegg 4), og en mer utførlig beskrivelse av hvordan tjenesteyter vil kunne oppfylle
tildelingskriteriene (se nedenfor punkt 5).
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Tilbudet vil danne grunnlag for de forhandlinger som deretter føres med en eller flere av
tilbyderne. Det vil være åpent for forhandling om pris, og de nærmere retningslinjer for
hvordan oppdraget skal utføres.

2.4 Oppdragsgivers kontaktperson

Navn: Bertil Møller Fyrileiv
Tittel: Seniorrådgiver
E-post: bfy@fd.dep.no
Telefon: 23 09 61 51
Telefaks: 23 09 61 05

2.5 Innleveringssted

Tilbudet skal leveres i lukket sending til Alternativt skal tilbudet sendes  i lukket sending til
følgende adresse:  følgende adresse:

Vakten i Forsvarsdepartementet, Forsvarsdepartementet,
Glacisgata 1 Postboks 8126  Dep
0032  Oslo 0032 Oslo

Tilbud bes merket "Anbudskonkurranse - juridiske tjenester til prosjekt fremtidig
kampflykapasitet".

2.6 Vedståelsesfrist

Leverandører er bundet av tilbudet i 40 dager etter tilbudsfristens utløp.

2.7 Tilbudets utforming og levering

1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være datert,
undertegnet og stemplet med firmaets navn.

2. Tilbudet skal være merket: "Anbudskonkurranse - juridiske tjenester til prosjekt
fremtidig kampflykapasitet". Tilbud skal oversendes i lukket forsendelse. Alle
dokumenter skal leveres i perm, og tilbud skal leveres i to eksemplarer.

3. Tilbudet skal være skrevet på norsk og all skriftlig og muntlig kommunikasjon skal
også foregå på norsk.

4. Tilbudet leveres direkte til leveringsadressen.
5. Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel.
6. Tilbudet skal være et svar på konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal

ikke redigeres, kun original eller kopi av originaldokumentet skal benyttes og
returneres. Leverandøren skal besvare alle punktene som er oppgitt i
konkurransegrunnlaget. Enhver manglende overholdelse av dette, vil kunne medføre
avvisning.

7. Tilbudet utarbeides på leverandørens egen regning. Tilbudsdokumenter vil ikke bli
returnert.

6



For denne anskaffelsen gjelder lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser fastsatt l.januar 2007.

2.8 Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen

En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med
den administrasjonen hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i
overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte.

2.9 Rettelser,  suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter jf. FOA § 8-2 (1).

Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart  sendes alle  som har mottatt
konkurransegrunnlaget. Opplysningene som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra en
leverandør, skal umiddelbart også gis til alle de øvrige jf. FOA § 8-2 (2).

Dersom rettelsene,  suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så
sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet,  skal det fastsettes
en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om
forlengelsen jf. FOA § 8-2 (3).

2.10 Tilbudsåpning

Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Tilbudsåpning vil bli foretatt av to
representanter fra Forsvarsdepartementet, og vil finne sted fredag 28. september kl
0900.

2.11 Deltilbud

Det gis ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.

2.12 Forbehold fra leverandør

Dersom leverandør tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget eller det som
fremgår av sammenhengen for øvrig, må forbeholdene beskrives entydig, presist og
prissettes, slik at det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold
til de øvrige tilbudene. Forbehold som ikke følger disse krav, vil ikke bli ansett å være
tatt. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i
konkurransegrunnlaget.

Tilbudet innholder forbehold og er evt. priset Ja Nei Vedlegg nr:
Kr ss av 'a eller nei - evt. an i vedle s nr.

2.13 Forbehold fra oppdragsgiver

FD tar forbehold om retten til å:
1. fritt kunne avvise leverandører som ikke leverer et komplett tilbud og oppfyller de

krav som er skissert i dette konkurransegrunnlaget og regelverket for offentlig
anskaffelser jf. FOA § 11-11 (2),

2. avlyse konkurransen og forkaste alle tilbud dersom det foreligger saklig grunn til det
jf. FOA § 13-1 (1). Eksempler på slike forhold kan være: Ved vesentlig feil eller
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ufulistendigheter i konkurransegrunnlaget, ved svikt i finansieringen eller hvor
tilbudene ikke er økonomisk akseptable i forhold til oppdragsgivers budsjett ect.,

3. tildele oppdraget til flere ulike leverandører, og
4. avvise forespørsler eller tilbud som ikke er innlevert til riktig sted eller tid.

3. KRAV TIL LEVERANDØREN

3.1 Kvalifikasjonskrav

For å kunne delta i forhandlingene må kvalifikasjonskravene være oppfylt. Dersom
leverandørene ikke tilfredsstiller kravene, vil det kunne medføre avvisning
jf. FOA § 11-10.

3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav

Kvalifikas onskrav:  Dokume tas '  n - bevi  r at kravet/ ene er o It
Krav
Det kreves at Leverandør ikke har skatte- • Skatteattest
eller momsrestanser,  samt at  Leverandør
oppfyller lovbestemte krav til helse, miljø og •  Momsattest
sikkerhet (HMS).

• HMS - egenerklæring. Skjema for HMS -erklæring følger
vedlagt

Skatteattester
Norske leverandører skal iht. FOA § 8-7 fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra
skattefogden (fylkesskattekontoret)  og skatteattest for skatt utstedt av
kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1 244)  i kommunen der leverandøren har sitt
hovedkontor.  Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp,  og de skal ikke være
eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.

HMS - egenerklæring
Leverandører som skal utføre arbeid i Norge, skal iht. FOA § 8-8 fremlegge en
egenerklæring om at leverandøren oppfyller,  eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil
oppfylle,  lovbestemte krav i  Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.
Egenerklæringen skal foreligge innen tilbudsfristens utløp.

3.3 Leverandørens  organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikas'onskrav: Dokumentas on - bevis for at kravet/ene er It
Krav 1
Det kreves at Leverandør har et lovlig Firmaattest
etablert foretak.
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3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Kvalifikas onskrav:  Dokumentas n - evis for at kravet/ene e
Krav I
Det kreves meget god soliditet. Foretakets siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere

opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.

Der leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon
som oppdragsgiveren har bedt om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle
stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan akseptere. Dersom
leverandøren har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren for
å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres.

3.5 Leverandørens tekniske  og faglige  kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon - bevis f r at de stilte kra e
o It

Krav 1
Det kreves høye faglige kvalifikasjoner, og Angivelse av personer aktuelle for oppdraget og faglig
gyldig advokatbevilling for den/de kompetanse (navn og CV).
ansvarli e.
Krav 2
Leverandør kan avse dedikerte ressurser Angivelse av hvem som skal ha det overordnede
for løsning av oppdraget. ansvaret som prosessleder for løsning av oppdraget i

det dagli e.
Krav 3
Det kreves forhandlingserfaring fra større
anskaffelser.

Krav 4
Det kreves et godt og velfungerende
kvalitetssikringssystem.

Krav 5
Det fortusettes at det ikke foreligger noen
interessekonflikter.

Angivelse av viktige oppdrag de tre siste år, herunder
beskrivelse av tre relevante prosjekter. Det skal oppgis
navn og e-postadresse til en ekstern referanse for hver
av disse tre relevante rosjektene.

Redegjørelse for firmaets metode for
kvalitetssikringssystem/styringssystem for å sikre at
oppdraget vil bli gjennomført på en mest mulig effektiv
o formålsrettet måte.

Redegjørelse for eventuelle konfliktsituasjoner og
rensesituasjoner.

4. OPPDRAGSBESKRIVELSE

Forsvarsdepartementet har i hovedsak behov for at leverandøren bistår med
prosessledelse og juridisk kvalitetssikring knyttet til de ulike faser av prosjektet,
herunder:

- selvstendig ansvar for å utarbeide strategier, prosessbeskrivelser, forespørsler og
kontraktsutkast knyttet til prosjektet, samt planlegging og gjennomføring av

9



For denne anskaffelsen gjelder lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser fastsatt 1.januar 2007.

forhandlinger og andre sentrale prosesser knyttet til anskaffelsen av fremtidige
kampfly.
utarbeide grunnlagsdokumenter og vurderinger nødvendig for gjennomføring av
prosjektet,
kvalitetssikring av prosjektvurderinger, slik som beslutningsdokumenter og
prosessbeskrivelser,
involvering og koordinering av oppdragsgivers egne juridiske ressurser dedikert til
prosjektet, og
annen generell prosessrådgivning og juridisk bistand.

Det er en viktig forutsetning fra FDs side at Leverandør kan dedikere bestemt(e)
advokat(er) til å ha et reelt overordnet ansvar for løsning av oppdraget, dets utførelse og
ledelse, i det daglige. Dette er ikke til hinder for at Leverandør benytter hjelpere, men
den/de dedikerte ressurs(er) skal i alle tilfeller beholde styring, kontroll og ansvar for
løsningen av oppdraget.

Dersom fremdriften tillater det, tas det sikte på avtale vil begynne å løpe allerede fra
oktober 2007.

Alle priser skal være faste, oppgitt i norske kroner, eksklusive mva og inklusive mva.
Ved eventuelle tilleggsbestillinger utover det beskrevne forbeholder oppdragsgiver seg
retten til å benytte de enhetspriser som er oppgitt i tilbudet. Prisskjema vedlagt dette
konkurransegrunnlaget skal fylles ut ved prisangivelse.

5. TILDELINGSKRITERIER

Forsvarsdepartementet vil tildele oppdraget/oppdragene ut fra en bred totalvurdering av
det/de tilbud som etter nærmere forhandlinger fremstår som økonomisk mest fordelaktig.

Ved denne vurderingen, vil det særlig bli lagt vekt på:
Faglige kvalifikasjoner, herunder forhandlingserfaring fra større anskaffelser
og/eller internasjonale anskaffelser.
Pris, priskontroll og prismekanismer.
I hvilken grad ansvarlig(e) advokat(er) selv vil utføre oppdrag, samt i hvilken grad
det vil bli benyttet andre advokater eller advokatfullmektiger.

- Hvilke rutiner som foreligger for å sikre tilsyn og kvalitet dersom det benyttes
andre advokater eller advokatfullmektiger til å utføre oppdrag.

- Hvor raskt oppdraget kan påbegynnes.
- Kvalitet på de rutiner og retningslinjer som tilbys for å sikre at oppdraget vil bli

gjennomført på en mest mulig effektiv og formålsrettet måte.
- Kapasitet og fleksibilitet til å håndtere varierende oppdragsmengde.

Tilfeller som grenser til interessekonflikter vil kunne bli vektlagt.
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6. SIKKERHETSKLARERING

Kontrakten er betinget av at det personell som Leverandør benytter under kontrakten
oppnår slik sikkerhetsklarering som FD til enhver tid finner nødvendig.

For øvrig vises det til FDs alminnelige kontraktsvilkår for konsulenttjenester punkt 5
"Sikkerhet" og 12.2.6 "FDs rett til heving ved mangler". Overtredelse av
sikkerhetsbestemmelsene, tap av sikkerhetsklarering eller dersom klarering ikke kan
oppnås, gir FD adgang til å heve kontrakten.

7. FIRMAOPPLYSNINGER

Undertegnede bekrefter herved at de dokumentene som skal fylles ut er levert.

Foretak ..............................................................................

Kontaktperson

Organisasjonsnummer ..............................................................................

Adresse ..............................................................................

Telefon ..............................................................................

Mobiltelefon ..............................................................................

Telefaks ..............................................................................

E-post .............................................................................

Sted / dato

Underskrift fra leverandør ved innlevering av tilbud,

...............den .................... 2007

...........................(navn)

............................. (tittel)
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