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Forespørsel 
Forespørselsbrevet omtalt i dette dokumentet består Forespørsel – Deltagelse i pilot for ny FCR-

spesifikasjon datert 5. mai 2021 med vedlegg, videre omtalt som 'forespørselen'. Forespørselen er 

publisert på Statnetts hjemmesider. 

Forespørselen gjøres tilgjengelig på Statnetts nettsider. 

 

Avklaringer vedrørende forespørselen  
Samtlige spørsmål i forbindelse med forespørselen skal sendes til den kontakten som er oppgitt. Kun 

angitt kontakt i Statnett er bemyndiget til å besvare slike spørsmål. 

Spørsmål og svar vil bli tilgjengeliggjort for alle dersom det er av betydning for eller klargjør deler av 

prosessen som beskrives i forespørselen. Kilden til spørsmålet angis ikke. 

Tilbyder har selv ansvar for å innhente nødvendig informasjon som kan få innvirkning på tilbudet. 

 

Anskaffelsesprosedyre 
Denne anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 01.01.2017 nr 73 og 

Forsyningsforskriften av 01.01.2017.  

 

Innlevering av tilbud 
Tilbyder skal utarbeide sitt tilbud i henhold til kravene i forespørselen.  

 

Tilbudets gyldighet  
Tilbudet skal være bindende i det tidsrommet som er spesifisert i Forespørselsbrevet, jf. 

Forsyningsforskriften § 16-4. 

 

Tilbudskostnader 
Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse og levering av tilbudet, inklusive eventuelle 

påfølgende aktiviteter i tilbudsprosessen er for tilbyders egen regning, med mindre annet 

fremkommer av Forespørselsbrevet. 

 

Avlysning av tilbudskonkurransen 
Statnett forbeholder seg retten til å avlyse tilbudskonkurransen. Statnett forbeholder seg også 

retten til øyeblikkelig å stoppe eller avlyse tilbudskonkurransen hvis det av andre årsaker er saklig 

grunn til det. Statnett kan likeledes avvise alle tilbud dersom resultatet av tilbudskonkurransen gir 

berettiget grunn til det. 
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Avvisning av tilbud 
Statnett forbeholder seg rett til å avvise eller forkaste ethvert tilbud, jf. Forsyningsforskriften §§ 20-1 

og 20-2, herunder tilbud som:  

▪ er mottatt etter tilbudsfristens utløp, 
▪ ikke inneholder all informasjon som er nødvendig for Statnetts gjennomføring av 

tilbudsevaluering, 
▪ har betydelige forbehold og/eller avvik i forhold til de vilkårene som er spesifisert i 

forespørselen, 
▪ ikke er i samsvar med vilkårene i forespørselen, 
▪ ikke er i samsvar med disse tilbudsregler, og 
▪ er ufullstendig eller uklart 
 


