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1. TO-TRINNS KVALIFISERING FOR RENHOLD

VYGRUPPEN
1. GENERELT
Anskaffelser i Vygruppen gjennomføres i hovedsak som to-trinns forhandlede kjøp. Med det
menes at vi først prekvalifiserer leverandører til hver enkelt konkurranse gjennom en offentlig
kunngjøring eller gjennom TransQ.
TransQ er en kvalifikasjonsordning innenfor transportsektoren som kan benyttes til å invitere
leverandører til konkurranse uten forutgående kunngjøring. Oppdragsgivere har anledning til
å stille supplerende krav til leverandører som er registrert i TransQ for å tilknytte seg en
portefølje av kvalifiserte leverandører. Dette skjer gjennom at leverandørene søker om
deltagelse ved å innlevere dokumentasjon på supplerende krav.
Vi inviterer nå alle leverandører som er registrert for produktgruppe 8.14.3 Renhold i TransQ,
til å søke om å bli en kvalifisert leverandør for Vygruppen.
Alle søknader vil fortløpende bli evaluert og leverandører vil bli informert om de oppfyller
Vys supplerende krav og dermed være kvalifisert for deltagelse i konkurranser om
Renholdstjenester til Vygruppen. Dette er en dynamisk ordning slik at alle nye leverandører i
TransQ innenfor produktområdet vil ha anledning til å søke om å bli kvalifisert.
Det er en forutsetning at leverandørene er godkjent i TransQ for at kvalifiseringen skal være
gyldig og for å kunne delta i konkurranser.

2. VARIGHET OG FORNYELSE AV KVALIFISERING
Kvalifiseringen betinger årlig oppdatering av opplysningene. Leverandørene er også ansvarlig
for at tidsbegrensede opplysninger er oppdatert før tilbud sendes inn for den enkelte
konkurranse. Videre er leverandørene ansvarlig for å underrette oppdragsgiver dersom det i
løpet av perioden inntreffer forhold av betydning for kvalifiseringen.
Oppdragsgiver kan trekke tilbake kvalifiseringen dersom det inntrer forhold som gjør at
leverandørene ikke lenger oppfyller kravene til kvalifisering. Tilbaketrekking kan gjøres med
virkning også for igangværende konkurranser, dersom nye forhold oppstår eller dersom
oppdragsgiver blir klar over nye opplysninger som leverandørene selv burde ha gitt på et
tidligere tidspunkt.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne endre kravene til kvalifisering, herunder
avvikle eller endre ordningen ved behov.
Omfanget av den enkelte kontrakt vil framgå av konkurransegrunnlaget.
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3. FORMÅL
Formålet med denne invitasjonen er at Vygruppen ønsker å tilknytte seg en portefølje av
kvalifiserte leverandører som kan inviteres til å delta i konkurranser uten ytterligere
prekvalifisering eller kunngjøring.
Det vil for hver enkelt konkurranse bli utarbeidet et konkurransegrunnlag som oversendes
leverandørene for besvarelse. Konkurransegrunnlaget vil gi informasjon om leveransen og
hvilke krav som stilles, instruks for besvarelse samt hvilke tildelingskriterier som blir benyttet
for valg av leverandør.

4. OMFANG
Vygruppen kan benytte de kvalifiserte leverandørene ved gjennomføring av konkurranser
innenfor renholdstjenester i Vygruppen og underliggende selskaper.
Dette gjelder for alle konkurranser for renhold av kjøretøy.

5. OVERSIKT VYGRUPPEN

Vy Tog AS
Vy Tåg AB
Vy Gjøvikbanen AS

For mer informasjon se: https://www.vy.no/vygruppen/vygruppens-virksomhetsomrader
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6. TO-TRINNS KVALIFISERING
Kvalifikasjonsgrunnlagets oppbygning
Kvalifikasjonsgrunnlaget består av følgende dokumenter:
•
•
•
•
•

Kvalifikasjonsgrunnlaget (dette dokument) med følgende vedlegg:
Vedlegg J
Etiske retningslinjer for Vygruppen
Vedlegg M
Egenerklæring om miljøledelsessystem
Vedlegg N-1
Oversikt tilsvarende leveranser
Vedlegg N-2
Minimum tre referanseprosjekter

7. GENERELLE REGLER FOR TO-TRINNS

KVALIFISERINGEN
Informasjon
Leverandør plikter å sette seg inn i samtlige dokumenter knyttet til prekvalifiseringen
og selv sikre at han har mottatt og har tilgang til all relevant informasjon forbundet
med prekvalifiseringen.
Der hvor leverandør oppdager feil, utelatelser, inkonsekvens eller andre mangler i
kvalifikasjonsgrunnlaget og andre relevante dokumenter, plikter han straks å gjøre
Oppdragsgiver oppmerksom på dette.

Spørsmål til prosessen
Alle spørsmål i forbindelse med to-trinns kvalifisering rettes til Oppdragsgivers
kontaktperson:
•
•
•

Navn
Tlf.
E-post

: Eikeseth, June
: (+47) 932 40 277
: june.eikeseth@vy.no

Kun ovennevnte person er bemyndiget til å besvare henvendelser relatert til to-trinns
kvalifiseringen.

Innlevering av søknad
Søknad om to-trinns kvalifisering: fortløpende
Søknad sendes: innkjop@vy.no
TransQ er en dynamisk kvalifikasjonsordning som innebærer at nye leverandører kan søke og
bli registrert som leverandør når etterspurt dokumentasjon er innlevert og godkjent.
Tilsvarende vil gjelde for å søke om to-trinns kvalifisering innenfor renholdstjenester til
Vygruppen.
TransQ vil informere alle eksisterende og nye leverandører innenfor området at Vygruppen har
en prosess for to-trinns kvalifisering.
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Søknader vil forløpende bli evaluert. Leverandører som ikke blir godkjent vil snarest mulig,
senest innen 15 dager etter avgjørelsen bli informert om dette.

Krav til søknaden
Dokumentrekkefølge:

Kommentarer:

Følgebrev til søknad om å delta

Skal være signert av bemyndiget person.

Dokumentasjon som svar på
kvalifikasjonskravene

Filene skal navngis slik at det er klart hvilken
type dokumentasjon det gjelder.

Vedlegg J

Signert Vedlegg J - Vygruppens etiske krav til
leverandører

Vedlegg M

Signert egenerklæring for miljøledelsessystem

Vedlegg N-1

Oversikt tilsvarende leveranser

Vedlegg N-2

Minimum tre referanseprosjekter

8. KVALIFIKASJONSKRAV
Kvalifikasjonsordning
Leverandøren anses kvalifisert til å søke om to-trinns kvalifisering dersom han er
registrert i TransQ innenfor den kategori av varer eller tjenester som kvalifiseringen
omfatter.
Registreringen i TransQ skal være gyldig for at leverandør skal kunne ha status som
kvalifisert til Vygruppen.
Lenke til TransQ: www.achilles.com/no/Transq

ESPD-skjema
Det skal ikke leveres inn ESPD-skjema i forbindelse med å søke om å bli kvalifisert leverandør
til Vygruppen.
ESPD-skjema vil bli benyttet når leverandørene inviteres til å delta i konkurranse.

Kvalifikasjonskrav
Nr

Område

Krav:

Dokumenteres ved:

Etiske og miljømessige forhold
8.3.1

Leverandør skal arbeide aktivt for
å ivareta samfunnsansvar i sin
virksomhet.

Leverandøren bes beskrive sitt arbeid
med etiske og sosiale krav som
fremkommer av Vygruppens «Etiske
krav til leverandører.»
Dersom leverandøren er sertifisert
etter SA-8000 eller er medlem i
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Vygruppens etiske krav gjelder for Initiativ for etisk handel ber vi om at
samtlige leverandører til
det vedlegges sertifisering eller
Vygruppen og deres
dokumentasjon.
underleverandører. Leverandøren
er ansvarlig for egen og
underleverandørers overholdelse
av Vygruppens etiske krav. Disse
kravene er en del av kontrakten
med leverandøren, og
overtredelse kan ha konsekvenser

8.3.2

Leverandør skal ha et sertifisert
miljøledelsessystem NS ISO
14001 standard eller tilsvarende.
Leverandøren skal inneha gyldig
sertifisering i hele avtaleperioden
for de produktområder leveransen
gjelder.
Leverandører skal arbeide for
kontinuerlige miljøforbedringer på
en strukturert og dokumentert
måte.

Kopi av gyldig sertifikat iht ISO eller
EMAS,
Leverandøren bes legge ved evt.
andre sertifiseringer, for eksempel
Svanemerket.
Redegjørelse vedrørende foretakets
miljøledelsessystemet herunder:
1. Organisering og forankring av
miljøarbeidet
2. Miljøpolicy, herunder miljømål,
kartlegging, risikovurdering, og
forebygging, beredskapsplan, mm
3. System for kontinuerlig forbedring
4. System for Internrevisjon –
revisjonsprogram og oppfølging
Leverandøren skal signere Vedlegg M

Finansielle og økonomiske forhold
8.3.3

Leverandør skal ha god soliditet
og for øvrig tilfredsstillende
økonomisk kapasitet til å
gjennomføre kontrakter.

Leverandør skal ha en årlig omsetning
på over 10 MNOK.
For selskaper med omsetning mindre
enn 50 MNOK kan leverandør
dokumentere god soliditet gjennom
morselskap/konsern.
Det vil ved konkurranser bli stilt krav
om morselskapsgaranti for
leverandører med omsetning under 50
MNOK.

Kapasitet
8.3.4

Leverandør må ha tilstrekkelig
kapasitet og evne til å
gjennomføre større
renholdsoppdrag på flere
lokasjoner samtidig.

Presentasjon av den totale
bemanningen i selskapet, inkludert
organisasjonskart og geografisk
inndeling. Oppgi antall/andel
renholdere med fagbrev og INSTA
kompetanse.
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Kvalitets-systemer
8.3.5

Leverandøren skal ha et sertifisert
kvalitetsstyringssystem, NS ISO
9001 standard eller tilsvarende.
Leverandøren skal inneha gyldig
sertifisering i hele avtaleperioden
for de produktområder leveransen
gjelder.
Leverandører skal arbeide for
kontinuerlige kvalitetsforbedringer
på en strukturert og dokumentert
måte.

Vedlagt kopi av sertifisering
Redegjørelse vedrørende foretakets
kvalitetssikringssystem herunder:
1. Organisering og forankring av
kvalitetsarbeidet
2. Kvalitetspolicy herunder
kvalitetsplan, kartlegging,
risikovurdering, og forebygging,
beredskapsplan, mm
3. System for kontinuerlig forbedring
4. System for Internrevisjon –
revisjonsprogram og oppfølging

Offentlig godkjenning

8.3.6

Leverandøren skal være offentlig
godkjent Renholdsvirksomhet

Vedlegge godkjenning fra
Arbeidstilsynet i Norge,
For utenlandske leverandører skal
kravet til dokumentasjon være
tilsvarende de krav som stilles til slik
dokumentasjon i selskapets
hjemlands regelverk.

Erfaring og referanser
8.3.7

Leverandør skal ha erfaring med
tilsvarende leveranser og
logistikk.
Renhold av kjøretøy skjer i
henhold til en hensettingsplan på
natt eller dagtid på det sted som
angitt i hensettingsplan. Det kan
være et verksted eller et
avgrenset hensettingssted. Hvor
lang tid som kjøretøyet er
tilgjengelig for renhold
fremkommer også av
hensettingsplan

Leverandør skal i vedlegg N-1 liste
opp de viktigste relevante eventuelt
tilsvarende leveranser herunder
opplysninger om verdi, tidspunkt,
samt navnet på den offentlige eller
private mottaker
Leverandør skal i Vedlegg N-2
beskrive relevante referanseprosjekter herunder erfaring med
tilsvarende logistikk. Det skal
fremkomme om og eventuelt hvilke
leveranser hvor NS INSTA 800 er
benyttet som standard.
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Støtte fra andre virksomheter/underleverandører
8.3.8

Dersom Leverandøren støtter seg
på andre
virksomheter/underleverandører
for å oppfylle
kvalifikasjonskravene, skal
Leverandøren legge ved en
forpliktelseserklæring om at
Leverandøren råder over de
andre virksomhetenes ressurser
ved eventuell gjennomføring av
leveranse, jf.
forsyningsforskriftens § 12-5.

Forpliktelseserklæring

Erklæringen skal også inneholde
krav om at de aktuelle
virksomheter også aksepterer de
etiske krav, jf. punkt 6.2.6, samt
eventuelle krav til konfidensialitet,
punkt 4.4

9. KRAV I KONKURRANSER
Taushetserklæring ifm sensitiv informasjon
Vygruppen vurderer å kreve særskilt taushetserklæring i konkurranser for renhold av
kjøretøy. Dersom Vygruppen inkluderer sensitiv informasjon i konkurransegrunnlag vil
utlevering av komplett konkurransegrunnlag være betinget av signering av en
taushetserklæring hvor det stilles nærmere krav til håndtering av sensitiv informasjon.
Informasjon om håndtering av erstatningskrav ved brudd av taushetsplikten vil bli gitt i den
enkelte konkurranse.

Garantier
Vygruppen vil vurdere å stille krav til garantier utover det som er angitt i pkt 9.4 i forbindelse
med leveringsrisiko i avtaler i den enkelte konkurranse.

