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E- Svardokumenter 

E1- Dokumentasjon fra tilbyder 

E1-1 Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med 
tilhørende tilleggsdokument/vedlegg).  

• Dokumentasjon av kvalifikasjoner, kap. E2 
• Beskrivelse med utfylte priser, kap. E3 
• Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, kap. E4 
• Tilbudsskjema, kap. E5 
• Fil iht. NS 3459 utg. 3, med alle priser fra kap. E3  
• Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E2-Svardokument for vurdering av leverandørers 
kvalifikasjoner 

E2-1-Dokumentasjon av kvalifikasjoner 

Herværende skjema skal, sammen med ESPD-skjemaet, fylles ut av den enkelte 
leverandør.  

Opplysninger om leverandør skal gis med redigering og struktur som er angitt i 
dette kapitlet. 

E2-2-Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for 
offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel 
B2-6.1. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren 
støtter seg på en annen virksomhet for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, 
i tillegg til leverandørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-
skjema for hver enkelt av leverandørene i felleskapet eller for hver leverandør 
som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav.  

 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV 
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E2-3-Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

E2-3.1  Lovlig etablert foretak – kapittel B2-2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal 
isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat 
leverandøren er etablert. 

 

E2-3.2  Generell informasjon om leverandøren 

 Leverandøren 

Navn  

Nasjonalitet  

Organisasjonsnummer  

Adresse  

Telefon  

E-Post  

 

E2-3.3  Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 

 Enkeltstående firma 

 Konsortium 

 Joint Venture 

 Annet 

 

Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 
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E2-3.4  Leverandører som deltar i fellesskap 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, 
organisasjons-
nummer 

Rolle 
(arbeidsoppgaver 
og fagområde) 
hos/i 
arbeidsfellesskapet 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

E2-3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av 
kvalifikasjonskrav 

For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til 
økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner, vedlegges her:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige 
ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å 
fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. Mal for 
forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1. 

• Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten 
som leverandøren støtter seg på i henhold til kravene i kap. B2, punkt 2.3-
2.5, samt dokumentere kvalifikasjonskravene til virksomheten i henhold 
til kravene i kap. B2, punkt. 6. 

For leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle krav til 
økonomisk og finansiell kapasitet, vedlegges her: 

• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 
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E2-4-Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, kapittel B2-
2.3 

 

Leverandøren skal fylle ut tabellene nedenfor. For øvrig vises det til 
dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2. 

Tall hentes fra siste godkjente årsregnskap. Det tas ikke med egenkapital fra 
konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i 
leverandørens egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette 
vedlegges. 

 

 

 

 
  

Egenkapitalandel 

 

År: 
Sum 

egenkapital 

Sum egenkapital og 

gjeld 

Sum egenkapital/Sum egenkapital 

og gjeld (%)  

    

År Leverandørens omsetning 3 siste godkjente regnskapsår 
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E2-5-Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, kapittel B2-2.5 

E2-5.1  Relevant erfaring – kapittel B2-2.5.1  

Oversikt over de siste og mest relevante tilsvarende oppdrag gjennomført eller under gjennomførelse i løpet av de siste 5 år. 
Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Beskrivelse av hva 
kontraktarbeidene gikk 
ut på, herunder 
relevansen til 
kvalifikasjonskravet 

Oppgi i tillegg hvilke 
arbeider som ble utført 
av leverandøren selv og 
av underleverandører 

     

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i 
referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) 
ååmm 

     

Verdi i mill. kr. ekskl.. 
mva 

     

Totalt antall årsverk      
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Herav egne 
arbeidstakere 

     

Herav i underentreprise      

 

 

E2-5.2  Byggherrers erfaringer – kapittel B2-2.5.2 

Dokumenteres gjennom oppdragslisten beskrevet ovenfor under punkt 5.1.  

Opplysninger kan også gis på eget skjema. 
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E2-6-Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2-2.4 

E2-6.1  HMS system – kapittel B2-2.4.1  

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2-2.4.1  
 
 

E2-7-Skatteattester 

Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt. 

 

E2-8-Tilleggsdokument 

I dette skjemaet fremgår følgende Tilleggsdokument: 

Tilleggsdokument. 

• 1-Mal forpliktelseserklæring    
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Tilleggsdokument: 1-Mal forpliktelseserklæring   

 

Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen 
virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring.  

 

 

*** 

 

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 

 

Virksomhet (navn og organisasjonsnummer) … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

 stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  

 

firma (navn og organisasjonsnummer) … … … … … … … … … … … … … …  

 

i kontrakt … … … … … … … … … … … … … … 

 

for å oppfylle følgende kvalifikasjonskrav (henvis til aktuelt pkt i kap. B2):  

 

… … … … … … … … … … … … … …  

 

 

Dato:  

 

For … … … … … … … … … … 

 

… … … … … … … … … … … … 

Signatur  
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E3-Svardokument for beskrivelse med utfylte priser  
Kap. E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i 
konkurransegrunnlagets kap. D1. 
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E4-Svardokument - Prisskjema: Timepriser for 
mannskap og maskiner 

 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. B3-5, 
kap. C2-25, kap. C2-17 og kap. C2-27 

Timepriser for mannskap og maskiner gjelder for mannskap og maskiner som 
ikke er omtalt under D1.  

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

Timepriser mannskap 

Spesifikasjon 

(timepris gjelder hele døgnet, 
alle dager) 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris: 

Mannskap, inkl. maskinførere.  xxx  

Sprengnings bas  xxx  

Mannskap samhandlingsmøter  
jfr. kap. C2-10.2 

 xxx 

 

 

Trafikkdirigenter  xxx  

Stiknings ingeniør  xxx  

Sum mannskap, eksklusiv tillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 

Tillegg 

i forhold til ordinær timepris for 
mannskap og i forhold til 
ordinær timepris for maskiner 
inklusiv fører  

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris: 

Tillegg betales for hele døgnet 
på helligdager, påskeaften, 1. 
mai, 17. mai, pinseaften, 
julaften og nyttårsaften og for 
perioden kl. 21.00 – 06.00 på 
hverdager. 

Tillegg betales kun når 
byggherren har bestilt arbeidet 
utført på ovenfor angitt tid, eller 
det er avtalt med byggherren at 
arbeidet kan utføres iht denne 
satsen. 

Tillegget utbetales også for 
fører av maskin under 
timepriser maskiner. 

 xxx  

Sum tillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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Timepriser maskiner (Maskinpriser er inklusive fører (timepris gjelder hele døgnet, alle dager) 
Spesifikasjon. Ønsket 
maskintype      

Vekt 
Tonn 
(t) 

Tilbudt 
maskin 

Års-
modell 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris: 

Minigravemaskin 
med gummibelter 

2-4T 
   xxx  

Gravemaskin med 
gummibelter 

5T 
   xxx  

Gravemaskin med 
gummibelter 

8-10T 
   xxx  

Gravemaskin 
belter 

12-15T 
   xxx  

Gravemaskin 
belter 

20-22T 
   xxx  

Gravemaskin 
belter 

30-35T 
   xxx  

Gravemaskin hjul 
12-15T 

   xxx  

Gravemaskin hjul 
16-20T 

   xxx  

Traktor >200Hk 
 

   xxx  

Hjullaster  
10-13T 

   xxx  

Midjestyrt 
minilaster med 
TARBOX (TB1200-
O eller tilsvarende) 

 
   xxx  

Veghøvel 
12-15T 

   xxx  

Veghøvelen med 
sideplog type 
Mãhlers SVH-4 
eller tilsvarende 

12-15T 
   xxx  

Lastebil m/kran 
>26T 

   xxx  

Lastebil 3 akslet 
m/tipp 

26T 
   xxx  

Lastebil 3 akslet 
m/tipp og henger 

50T 
   xxx  

Lastebil 3 akslet 
m/ tipp og isolert 
asfaltbalje med 
kapell 

 
   xxx  

Ledebil 
 

   xxx  

Slamsugebil (stor 
kombi med suge- 
og spylefunksjon) 

 
   xxx  

Leddstyrt vals 
m/vann 
(CAT CB22B eller 
tilsvarende) 
 

1,5-3,5T 
   xxx  
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Leddstyrt vals  
(Bomag BW 177 D-
5 eller tilsvarende) 

5-8T    xxx  

Annet 
 

     

Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

Sum mannskap og maskiner. 

Sum mannskap, eksklusiv tillegg  

Sum tillegg  

Sum Maskiner  

Sum mannskap og maskiner 

(alle vegtyper og hele kontraktsperioden)  

Overføres til kap. E5 

 

 

Organisasjonsnummer:  

Fullstendig firmanavn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Innlandet fylkeskommune   
Driftskontrakt veg for 34xx «Kontraktsnavn» 2022-20xx 
Kontraktsdokumenter  xx.xx.2021   

14 

 

E5-Svardokument - Tilbudsskjema 
 
 

Sum i henhold til kap. E3  
 

kr 

  

 

   

Sum mannskap og maskiner i henhold til 
kap. E4  

 

kr 

 

   

 

Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 

kr 

 

 

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak 
er tatt med i dette tilbudet. 

 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter 
anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for 
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

  

, den  

 

  

 

 

 

stempel, underskrift 

  

 

Organisasjonsnummer: 

 

 

Fullstendig firmanavn: 

 

 

Fullstendig adresse: 

 

 

Postnummer og –sted: 

 

Telefonnummer og kontaktperson:  
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