Oversikt over anskaffelsesbehov i Agder Energi Nett AS - november 2022
Forventet publisering
2022 - mars
2022 - mai

Navn på anskaffelsen
(M)AFI
Nettstasjoner, fordelingstrafoer og effektbrytere

Beskrivelse
Programvare for håndtering av (Måling) Avregning, Fakturering og Innfordring
Det skal gjennomføres en konkurranse for levering av Nettstasjoner, fordelingstrafoer og effektbrytere

Kontaktperson
Neegaard, Jørund Hveem
Leirfall, Ruth Mosgren

Kontaktperson e-post
Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no
Ruth.Mosgren.Leirfall@ae.no

Status
Under utarbeidelse
I prosess

Avtalekategori
Varer og tjenester

2022 - mai

SNS 2.0 kjøpsprinsipp P2

AE Nett vil inngå rammeavtale med flere leverandører for dette formål.
Neegaard, Jørund Hveem
Rammeavtalene gir leverandørene rett til å delta i minikonkurranser for entreprenørtjenester innenfor det
AE Nett har gitt betegnelsen "SmartNett Sør - Kjøpsprinsipp P2", og som typisk omfatter ferdig
prosjekterte oppdrag med antatt kontraktspris i størrelsesordenen NOK 0,5 – 10 millioner. AE Nett
definerer i tvilstilfeller hvilke oppdrag som omfattes av "Kjøpsprinsipp P2". Kontrakten gir ikke
Leverandøren krav på noen form for eksklusivitet eller noe bestemt minimumsvolum

Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no

Kvalifisering

Bygg og anlegg

2022 - juni

Kjøp og Vedlikehold av Saksoppfølgingsløsning

AEN har behov for å anskaffe sen saksoppfølgingsløsning for behandling og oppfølging av
nettilknytningssaker for både Distribusjonsnett og Regionalnett.

Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no

I prosess

Varer og tjenester

2022 - august

Rammeavtale Linjerydding

Siste opsjon for P2 skog vil bli utløst med endelig terminering av rammeavtalene 30.04.2023.
Leirfall, Ruth Mosgren
Oppstart underlag for ny konkurranseutsetting starter august 2022 for ny rammeavtale på plass med
oppstart 01.05.2023.
Det skal anlyseres evn behov for ny kontraktsmodell med f.eks færre leverandører, (3-4 leverandører med
flere bein å stå på) avtaler med en kombinasjon av fast tildeling og konkurranse.

Ruth.Mosgren.Leirfall@ae.no

Under planlegging

Tjenester

2022 - oktober

Nytt Kundebehandlingssystem

Neegaard, Jørund Hveem

Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no

Under utarbeidelse

Varer og tjenester

2022 - oktober
2023 - januar
2023 - mars

SNS RN linje rammeavtale
Rammeavtale Inkassotjenester
Programvareløsning for DLE Tilsyn

AENett ønser modulbasert kundebahndlingssystem for håndtering av Kundehenvendelser fra Private,
Offentlige, bedriftskunder og grunneier.
Det skal bygges RN linjer i perioden 2022-2026
Ny rammeavtale for Innfordrings og Inkassotjenester for Agder Energi Nett AS
Erstatning for ELWIN UTE

Larsen-Frivoll, Jon
Neegaard, Jørund Hveem
Neegaard, Jørund Hveem

Jon.Larsen-Frivoll@ae.no
Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no
Jorund.Hveem.Neegaard@ae.no

Under planlegging
Ny
Under utarbeidelse

Tjenester
Varer og tjenester

Neegaard, Jørund Hveem

