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Tilbudskonkurranse - lyskonsoll og scenelys ved Lyngdal kulturhus
Vi inviterer med dette til konkurranse, oppgradering av lyskonsoll og scenelys på scene i sal 1 ved
Lyngdal kulturhus. Henvendelser i anledning konkurransen rettes til teknisk leder ved Lyngdal
kulturhus:
Rune Hauan
rune.hauan@lyngdal.kommune.no
mb 404 14 600
Postadresse:
Lyngdal kultursenter KF
Torggata 4
4580 Lyngdal
Om Lyngdal kulturhus
Lyngdal kulturhus åpnet i 2004 og har for tiden følgende lysutstyr i sal 1:
10 stk Strand Lighting SL 15/32 profillyskaster, 600W
16 stk LDR Aria Fresnel, 2.500W
12 Martin Rush PAR 2
8 stk Martin Mac 250 Entour (spot)
2 stk Robe ColorWash 250 AT (wash)
1 stk Avolites Pearl Tiger lysmix
24 stk Prolights Digistrip40

Besøksadresse:
Grøndokka 4
4580 Lyngdal

Org. nr: 985 658 714

Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal

Tel: +47 38 33 40 40
E-post: post@lyngdalkultur.no

Side 2

Sceneåpning 9 meter
Dybde scene: 9,4 meter
Høyde bein: 7 meter (13,5 meter fra gulv til tak snorloft)
17 motoriserte trekk med SWL på 150/250 kg.
Salen er utstyrt med 36 dimmerkurser (13A/2,5kw)
Om leveransen
Vi ønsker med dette å be om forslag og pristilbud på lyskonsoll og lyskastere.
Ramme for leveransen: 600.000 + mva.
Våre ønsker om leveransen:






Lyskonsoll: MA grandMA3 compact eller tilsvarende (opplæring skal inkluderes)
Skifte ut 8 stk Martin Mac 250 til forslag fra leverandør
Skifte ut frontlys til LED (10 stk)
Annet effektlys innenfor rammen
All kabling kan utelates fra tilbud

Fremdriftsplan
Utlysning:
Tilbudsfrist:
Valg av leverandør:

18.02.2019
15.03.2019
Uke 12-2019

Innlevering av tilbud
Innlevering av tilbud skal skje på epost til: rune.hauan@lyngdal.kommune.no
Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig i 160 kalenderdager til tilbudsfristens utløp.
Forbehold
Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med
leverandøren. Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de
øvrige tilbudene kan føre til avvisning.
Oppdragsgiver vil i evalueringen foreta en selvstendig vurdering av de økonomiske konsekvensene av
forbeholdene. Forbehold som ikke lar seg prissette vil medføre avvisning. Det er ikke adgang til å ta
forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold
av denne art, vil bli avvist.

Side 3

Tildelingskriterier
Leveranse av lysutstyr til Lyngdal kulturhus vil bli tildelt den tilbyderen som har det mest økonomisk
fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier:

Kriterier

Vekt

Grunnlag

Pris

20 %

Løsningsforslag

70 %

Tilbud på totalpakken. Maks pris er satt til 600 000 kr.
eks. mva
Beskrivelse av løsningsforslag, kvalitet, funksjonalitet,
spesifikasjoner, garanti, levetid, opplæring og
miljøforhold vil bli vurdert.

Leveringstid

10%

Leveransetid på produkter skal spesifiseres.

Evaluering
Det gis poeng på en skala fra 1-10, der 10 er best.
Evalueringen er basert på en helhetsvurdering hvor de kriterier som er spesifisert ovenfor er lagt til
grunn. Det er gitt poeng på en skala fra 1-10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for
kriteriene oppnår den høyeste poengsummen.
Poengene blir deretter multiplisert med det angitte vekttallet, og disse vektede poengene summeres.
Den tilbyderen som har den høyeste poengsummen sammenlagt, vil bli tildelt leveransen.
Samsvarserklæringer og manualer skal leveres i digital versjon.
Lyngdal kultursenter KF forbeholder seg retten til å forkaste innkomne tilbud. Alle utgifter i
sammenheng med utarbeidelse av tilbudet må dekkes av tilbyder.

