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Side 1 
 

1 Tilbudsinnbydelse 

1.1 Kort om anskaffelsen 
I sak FS-095/18 - "Drift av Vestvågøy turistinformasjon" som ble behandlet av formannskapet 11/12-
18 ble det vedtatt å utlyse drift turistinformasjonen med årlig tilskudd fra Vestvågøy kommune 
basert på pristilbud. Budsjett og ansvar for turistinformasjonen flyttes fra 1/1-19 fra Kultur til 
Næring, plan og utvikling og følgende dokumenter er tilbudsinnbydelsen. 

1.2 Oppdragsgiver 
Vestvågøy kommune, Næring plan og utvikling 

2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Konkurranseform 
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og 
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), del I. Anskaffelsens verdi er estimert til å være under 
nasjonal terskelverdi. Konkurransen kunngjøres som frivillig kunngjøring på Doffin, direkte 
henvendelser til leverandører, samt på Vestvågøy kommune sin hjemmeside og facebook.  
  

2.2 Tilbudsåpning 
Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Alle tilbud vil bli åpnet og protokollert. 

2.3 Kontraktstildeling og kontrakt 
Oppdragsgivers beslutning om innstilling til valg av leverandør vil bli skriftlig meddelt alle deltagere i 
konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget.  
 
Det vil bli inngått avtale/kontrakt med den tilbyder som får sitt tilbud antatt. 

3 Omfang og innhold 
Drift av turistinformasjon på Leknes med årlig tilskudd fra Vestvågøy kommune. 

4 Nærmere beskrivelse av leveranse 

4.1 Oppdraget  
Drift av Turistinformasjonen innebærer følgende: 
• Driften skal gjennomføres i henhold til NHO Reiselivskrav til autorisasjon til turistkontorer klasse 

1. I perioden 20. juni – 20. august skal ukentlig åpningstid være minimum 55 timer, og i perioden 
21. august – 19. juni skal ukentlig åpningstid være minimum 35 timer. Daglig åpningstid tilpasses 
lokale forhold, etter nærmere avtale med Vestvågøy kommune. 

• Turistinformasjonen skal være lokalisert i Leknes, innenfor avgrenset område avmerket i vedlagt 
kart. 

• Avlønning og ansvar for sesongansatte turistinformatører.  
• Stille egnet lokale til disposisjon for informatørene. 
• Formidle muntlig og skriftlig informasjon til turister og andre besøkende om besøksmål og 

hvordan komme dit, attraksjoner/opplevelsestilbud, muligheter for overnatting og informasjon 
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om lokale arrangementer. I tillegg kan turistinformasjonen selge billetter til ulike arrangementer, 
bestille overnatting og selge kart, bøker, suvenirer prospektkort og lignende. Alle inntekter av 
dette tilfaller driver av turistinformasjonen. 

• Ha klare rutiner for å svare på henvendelser via e-post, brev og telefon. I åpningstiden skal det 
alltid være mulig å nå fram på telefon. E-post og andre henvendelser skal besvares innen 
arbeidsdagen, minimum med bekreftelse på at henvendelsen er registrert og vil bli besvart innen 
et gitt tidspunkt. 

• Registrere antall besøkende fordelt på nasjonalitet eller føre annen avtalt statistikk. 
• Informatørene må beherske flere fremmedspråk, samt inneha kunnskap om Lofoten generelt og 

reiselivsnæringen spesielt. 
• Kommunisere systematisk med reiselivsnæringen i forhold til behov for formidling av 

informasjon. 
• Kommunisere systematisk med Vestvågøy kommune i forhold til kommunens behov for 

formidling av informasjon 

4.2 Kontraktens varighet 
Kontraktens varighet er 2 år fra signering, med mulighet for forlengelse med 1 + 1 år 

4.3 Kvalifikasjonskrav 
 
4.3.1 Det kreves at tilbyderen har et lovlig, etablert foretak. Dokumenteres med firmaattest 
4.3.2 Tilbyder skal ikke ha utestående skattekrav. Dokumenteres med skatteattest 
4.3.3 Tilbyder må ha tilgjengelig lokalitet sentralt i Leknes, jfr. vedlagt kartutsnitt 

 5 Grunnlag for tilbudet 

5.1 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 
Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal rettes til Vestvågøy kommune, Næring, plan og utvikling ved 
Sigve Olsen, 48155003, sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no. 
 
Spørsmål må være mottatt senest tre dager før innleveringsfristens utløp. Alle spørsmål og svar vil bli 
publisert til alle påmeldte. 

6 Krav til tilbudet 
 

6.1 Tilbudets utforming 
Følgende må besvares i tilbudet og ligger til grunn for vurdering av leveransen: 
 
6.1.1 Skal inneholde tilbyders navn, organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, 

kontaktperson med e-post adresse. 
6.1.2 Tilbyder beskriver lokaler for plassering av turistinformasjonen og 

tilgjengeligheten/synligheten for publikum. 
6.1.3 Tilbyder beskriver sin kompetanse og kapasitet på området som er relevant i forhold til drift 

av turistinformasjon. 

mailto:sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no
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6.1.4 Tilbyder beskriver sin kompetanse og kapasitet på området som er relevant i forhold til 
kommunikasjon med reiselivsnæringen og Vestvågøy kommune. 

6.1.5 Tilbyder beskriver hvordan driften av turistinformasjonen er tenkt organisert i forhold til 
annen drift i selskapet. 

6.1.6 Tilbyder angir hvor lang tid det vil ta fra inngåelse av avtale til driften kan gå i gang. 

6.2 Tilbudsfrist  
Frist for innlevering av tilbud er 25.01.2019 kl.14:00. 

6.3 Språk 
Tilbudet utformes på norsk. All kommunikasjon skal foregå på norsk. 

6.4 Vedståelsesfrist 
Vedståelsesfrist settes til 30 dager fra tilbudsfrist. 

6.5 Tilbudskostnader 
Tilbyder bærer kostnaden ved utarbeidelsen av tilbudet. 

6.6 Pris 
Tilbudspris angis eksklusive MVA. 

7 Tildelingskriterier 

7.1 Kriterier for tildeling av kontrakt 
Tildeling skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det mest fordelaktige tilbud, basert på følgende 
kriterier: 
 
7.1.1 50% Pris 
7.1.2 20% Lokaliteter/ tilgjengelighet/synlighet for publikum 
7.1.3 15% Erfaring/kompetanse fra tilsvarende oppdrag/virksomhet 
7.1.4 15% Kompetanse/kapasitet koordinering mot næringsliv/kommune 
 

7.2 Forbehold  
Det tas forbehold om budsjettmessig dekning i forhold til dette anbudet. Dette vil i praksis bety at 
administrasjonen må forholde seg til budsjettmessige rammer som er tildelt av kommunestyret. 

7.3 Avlysning og totalforkastelse 
Oppdragsgiver har rett til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. 

8 Innlevering av tilbud  
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For 
sent innkomne anbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via 
Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 
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Er du ikke bruker hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, 
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på e-post: 
support@mercell.com 

 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, for eksempel minimum to timer før 
tilbudsfristens utløp. 
 
Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet 
ditt før utløpsfristen går ut, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på 
nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.  

9 Vedlegg 
 

9.1 Kartutsnitt Leknes  
Vedlegget viser med skravert området hvor turistinformasjon ønskes plassert innenfor, jfr. 
kvalifikasjonskrav 4.3.3 

  

mailto:support@mercell.com
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Vedlegg 9.1: Kartutsnitt Leknes  
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