Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916 og har hovedkontor i Longyearbyen. Selskapet er 100 prosent eiet
av den norske stat. Store Norskes virksomhet består av gruvedrift gjennom Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS,
forretningsutvikling gjennom Store Norske Momentum, eiendomsutvikling og utleie av boliger gjennom Store Norske Eiendom og
logistikk gjennom Pole Position Logistics AS. Store Norske har solid erfaring med industriell virksomhet under ekstreme, arktiske forhold.

Kunngjøring av konkurranse «Fase 1 Opprydding Lunckefjell»
Stortinget har gjennom statsbudsjett for 2018 besluttet permanent stengning og avslutning av gruveaktivitetene i Svea
og Lunckefjell på Svalbard.
Anleggene i Svea ble kjøpt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani i 1934. Det har siden 1934 vært lange perioder
med stopp i gruveaktivitetene i Svea, bl.a. i årene 1949–1970, og en periode fra 1987. Driften ble restartet i 2001 med
åpningen av forekomsten Svea Nord, som er den største kullforekomsten drevet på Svalbard. En ny gruve i Lunckefjellet
åpnet i slutten av 2013, men pga. markedsituasjonen for kull ble det besluttet å legge begge gruvene i driftshvile i opptil
3 år fra 1. oktober 2016.
Prosjektet har følgende hovedmål:





Permanent avslutning og opprydning for Lunckefjell-gruven inkludert «under dagen» og uteområder med
tilhørende bygg, infrastruktur og massehåndtering.
Permanent avslutning og opprydning for Svea Nord-gruven inkludert «under dagen» og uteområder med
tilhørende bygg, infrastruktur og massehåndtering.
Permanent avslutning og opprydning for Svea samfunn inkludert bygg, infrastruktur og massehåndtering.
Prosjektet vil deles inn i to faser: Fase 1 «Opprydding Lunckefjell», og Fase 2 «Opprydding Svea samfunn og
Svea gruver».

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) inviterer godt kvalifiserte leverandører til å søke om deltagelse
(Kvalifikasjonsfasen) i konkurransen om fase 1 (Opprydding Lunckefjell) av avslutningsprosjektet.
Kvalifikasjonsfasen vil foregå i to trinn. Trinn 1: Innlevering av søknad om deltagelse i konkurransen hvor leverandøren
må oppfylle kvalifikasjonskravene under. Trinn 2: Blant de kvalifiserte leverandørene vil SNSG velge ut inntil 15
leverandører som får anledning til å delta på besiktigelse av Sveagruva og Lunckefjell i begynnelsen av september
2018. De utvalgte leverandørene skal deretter utarbeide en overordnet gjennomføringsplan for oppdraget. Basert på
innkomne gjennomføringsplaner og oppfyllelse av kvalifikasjonskrav vil SNSG invitere inntil 5 prekvalifiserte
leverandører til deltagelse i forhandlet konkurranse. Tilbudsfrist er planlagt ultimo oktober 2018, etter at statsbudsjettet
for 2019 er fremlagt primo/medio oktober.
SNSG forventer anleggsstart vinteren 2019 under forutsetning av at Stortinget gir sin tilslutning til prosjektet gjennom
statsbudsjettet for 2019.
Følgende kvalifikasjonskrav skal dokumenteres ved innlevering av søknad om deltagelse i konkurransen (Trinn 1):
1. Erfaring med totalentreprise etter NS8407 (vedlegg 1 til søknad)
2. God økonomisk og finansiell kapasitet med minimum årlig omsetning i konsern: 200 MNOK (vedlegg 2 til
søknad)
3. H-verdi <5 de siste 3 årene (gjennomsnitt) (Vedlegg 3 til søknad)
4. Erfaring fra gjennomføring av prosjekt i arktiske eller tilsvarende klimatiske forhold (Vedlegg 4 til søknad)
5. Erfaring fra «veiløst anlegg» (Vedlegg 5 til søknad)
6. Miljøvennlige masseforflytningsmaskiner til gjennomføring av fase 1, minimum Steg 3B for 25 % av
maskinparken. De resterende 75 % av maskinene skal tilfredsstille kravene til Steg 4.(Vedlegg 6 til søknad)
7. Erfaren anleggs-/prosjektledelse (Vedlegg 7 til søknad)
8. Lærlingordning (opplæringsbedrift) (Vedlegg 8 til søknad)
9. Tariffavtale med de ansatte (Vedlegg 9 til søknad)
SNSG står fritt til å justere på kvalifikasjonskravene dersom resultatet av kvalifikasjonssøknadene nødvendiggjør det
(mislykket resultat). Selskapet er ikke underlagt Lov om offentlige anskaffelser, men vil i prosessen følge lovens formål
om forretningsmessighet og likebehandling.
Tilsvarende kunngjøring vil komme for fase 2 (Opprydding Svea samfunn og Svea gruver).
Frist for å søke om deltagelse (signert søknadsbrev) med dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, er fredag
den 10. august 2018 kl. 16:00. Sendes på e-post til:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Gudmund Løvli
90664442
gudmund.lovli@snsk.no

