
         

 
Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold 

 
Kommunene Aremark, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 

Spydeberg og Trøgstad har etablert et innkjøpssamarbeid med et felles innkjøpskontor 

lokalisert i Eidsberg kommune. 

 
 
 

INVITASJON TIL 
DIALOGKONFERANSE 

 
Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold ønsker herved å inviterer leverandører til 

dialogkonferanse vedrørende anskaffelse av: 
 
 
 
 

Elektrotjenester med tilhørende materiell  
RAMMEAVTALE 

 

 
 
 

Dialogkonferansen vil finne sted: 
 

Festsalen i Kulturtorget 
Storgaten 15, 1850 Mysen 

 
 
 

Fredag den 14. oktober 2016  
Kl 08:30 – kl 12:00 

 



Oppdragsgiverne har som formål ved denne anskaffelsen få dekket det til enhver tid 
gjeldende behov for elektrotjenester til kommunenes brukersteder slik at kommunene på en 
effektiv og rasjonell måte kan forestå drift av bygningsmassen i henhold til lover og 
forskrifter innenfor nevnte fagområde.   
 

Kommunene i Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold er bevisst sin rolle som viktige aktører for å 
fremme innovasjon og nyskaping gjennom sine anskaffelser. For å utfordre og stimulere til 
best mulige løsninger for kommunenes behov, har vi fokus på innovasjon som metode i 
anskaffelsesarbeidet. Etablering av møteplasser mellom innkjøpere og leverandører i en tidlig 
fase av innkjøpsprosessen kan skape bedre vilkår for innovasjon. Leverandørene får bedre 
kunnskap om kommunens behov, og kan utfordres og stimuleres til nytenkning og 
nyskapning. Les mer på www.leverandorutvikling.no 

 

 

Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold inviterer i samarbeid med regionalt program for 

leverandørutvikling til dialogkonferanse 14.10.2016. Formålet med konferansen er å etablere 

tidlig dialog med markedet for å få god oversikt over alternative løsninger. Dette vil være 

første steg mot ferdigstillelse av kravspesifikasjon for elektrotjenester med tilhørende 

materiell. 

Program dialogkonferanse 

Tid Tema 
08.30 - 09:00 Registrering og kaffe  
09.00 - 09:15 Innledning og velkommen v/rådmannen 

09.15 - 09:30 Leverandørdialog og samspill i offentlig sektor v/Gørill Horrigmoe, 
prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling  

 

09.30 - 10:15 Beskrivelse av dagens situasjon og behov for elektrotjenester 

v/Eiendomssjef Knut Bergersen 

10.15 - 10:45 Pause 

10.45 - 11:15 Spørsmål og diskusjon 
11.15 - 11:30 Veien videre – Innkjøpsleder Bente E. Fossheim 
11:30 - 12:00 Enkel lunsj 

 

Konferansen gjennomføres i Kulturtorget – Mysen  

Påmelding foretas ved å sende e-post til innkjop@eidsberg.kommune.no  

innen onsdag 05.10. 2016 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:   

Innkjøpskontoret - Bente E. Fossheim eller Anne-Marie Syverstad på telefon 69 70 20 00* eller epost: 

innkjop@eidsberg.kommune.no 

http://www.leverandorutvikling.no/
mailto:innkjop@eidsberg.kommune.no
mailto:innkjop@eidsberg.kommune.no


Gjennomføring 

Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold følger en metodikk utviklet av Nasjonalt program for 

leverandørutvikling for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man 

kan oppnå innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Målsetningen er å gjennomføre 

effektive og formålstjenlige innkjøp og anbudsprosesser, som behandler leverandørene 

objektivt og rettferdig. Første fase i prosessen vil være en dialogkonferanse, der det gis mer 

informasjon om kommunenes behov og utfordringer. 

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra deltakerne på hvordan oppdragsgivers 

behov kan nås på en best mulig måte. Innkjøpssamarbeidet ønsker også å presentere sine 

behov på en slik måte at det kan stimulere de aktuelle leverandørene til innovasjon. 

På bakgrunn av dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine 

forslag og løsninge.  Målet er å sikre god innsikt i mulighetsrommet og alternative løsninger, 

slik at det kan utvikles en fremtidsrettet kravspesifikasjon. Ved at leverandørene gis mulighet 

til å presentere sine løsninger, planer og visjoner, sikrer vi at også bransjen blir hørt. 

Oppdragsgiver søker å oppnå den riktige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsningen. 

Samtidig ønsker vi å være oppdatert på hva markedet er i stand til å levere, samt at det 

oppnås tilstrekkelig konkurranse ved anskaffelsen. 

Det vil også bli avholdt egne møter med de enkelte leverandører som har levert inn 

løsningsforslag. 

Det er ønskelig at løsningsforslagene som blir presentert er av beskjedent omfang, og at 

forslagene er beskrevet på et enkelt og funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine 

løsningsforslag vil få anledning til å legge frem en skriftlig beskrivelse (helst ikke mer enn 2 

A4-sider). Se forøvrig foreløpig fremdriftsplan nedenfor. 

Innspill som kommer frem gjennom denne prosessen, vil kunne bli lagt til grunn ved 

utarbeidelse av endelig kravspesifikasjon og eventuelt senere anskaffelser. Anskaffelsen vil 

bli gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

Prosessen vil bli gjennomført etter følgende foreløpig 

fremdriftsplan: 

12.09.2016 Veiledende kunngjøring 

14.10.2016 Dialogkonferanse 

11.11.2016 Frist for oversendelse av løsningsforslag 

Uke 48/49 1:1-møter med leverandører som har levert inn løsningsforslag 

Uke 3 Endelig Kravspesifikasjon 

Uke 4/5 Utlysning av konkurransen 

 


