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ANSKAFFELSE AV BANKTJENESTER  
 
Arkiv:  250 Saksbehandler: 
Arkivsaksnr.: 20/304 Siv Stuedal Sjøvold 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  
 
Vedlegg: 
OS-19-05 Banktjenester – Sammenstilling og evalueringsrapport 
OS-19-05 Banktjenester – Evaluering av tilbud 
 
Vedleggene er unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven § 15 
 
Andre dokumenter i saken: 
 
Saksopplysninger: 
Administrasjonen har i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser valgt å 
gå ut på konkurranse for banktjenester for Os kommune. Abakus AS ble bedt om 
å gjennomføre konkurransen og i samråd med administrasjonen ble 3 lokale 
banker invitert til å delta. 
 
Da rådmann er inhabil i behandlingen av saken har man etter en vurdering 
kommet frem til at saksbehandlingen utføres av setterådmann og at valg av 
leverandør utføres av formannskap. 
 
Som setterådmann ble valgt rådmann i Tolga kommune, Siv Stuedal Sjøvold, 
med seg har hun hatt sin økonomisjef Barbo Storruste Røe. 
 
 
Saksvurdering: 
Dokumenter i konkurransen ble utarbeidet av Abakus i samarbeid med Os 
kommune. Det ble invitert 3 lokale banker i henhold til vedlagte dokumenter. 
 
Tilbudsfrist for konkurransen ble satt til 31. januar. I etterkant av tilbudsfrist er det 
gjort en evaluering av innkomne tilbud samt at det ble besluttet å gjennomføre 
forhandlinger for å klargjøre punkter i de mottatte tilbud. 
 
Gjennom forhandlingsmøtene ble tilbyderne gitt en mulighet til å forbedre sine 
tilbud. 
 
Evaluering av de innkomne reviderte tilbud er gjort med basis i de 
tildelingskriterier som var satt i konkurransegrunnlaget. Det vises til vedlagte 
evaluering av tilbud og sammenstillingsrapport for de vurderinger som er gjort. 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
Os kommune vedtar å følge den innstilling som Abakus har kommet frem til i sin 
sammenstilling og evalueringsrapport. 
 
 
Utskrift til: 
 
 
 
 


