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Tildeling av anbud - Kompetansekartlegging i Vesterålen
Innstilling
Fremmes i møte.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Arbeidsutvalget vedtok i sak AU-024/17 at Vesterålen regionråd skulle sette i gang et arbeid
med å kartlegge behovet får å heve kompetansen i arbeidslivet i offentlig og privat sektor i
Vesterålen. Målet med kartleggingen er å bidra til at det blir etablert flere densentraliserte
studietilbud i samarbeid med universitetene i Bodø og Tromsø. Målet er også å skaffe flere
praksisplasser i Vesterålen samt å søreg for at studenter får skrive oppgaver i samarbeid med
privat næringsliv og det offentlige i Vesterålen.
Fakta i saken
Kartleggingen i offentlig sektor gjøres i regi av RKK Vesterålen.
Kartleggingen i privat sektor organiseres av sekretariatet og gjennomføres som et prosjekt ved
kjøp av tjenester fra ekstern leverandør. Prosjektet med kartleggingen i privat sektor har vært ute
på anbud hvor tre eksterne tilbydere ble invitert til å delta i en lukket anbudsrunde. De tre
inviterte er;
·
·
·

Bedriftskompetanse AS, Bodø/Tromsø,
Fiskeriparken AS, Myre
Essensi AS, Bodø.

Frist for innlevering av anbud ble satt til mandag 12. juni kl 12.00. Ved utløpsfrist hadde alle
inviterte parter levert inn anbud. To fra sekretariatet deltok på anbudsåpningen, og anbudene ble
forelagt arbeidsutvalget 14. juni 2017.
Vurdering
Tilbudet er en lukket konkurranse og blir gjennomført i samsvar med Lov om offentlige
anskaffelser og forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I.
Møtet vurderes lukket: ofl § 5a, jfr fvl § 13 1.ledd 2)

Konklusjon
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg skal vurdere hvilket tilbud som oppfyller tildelingskriteriene
i anbudsdokumentet og velge leverandør ut fra dette.

