Tilbudsinvitasjon
Utlysning
Universitetssenteret på Svalbard – UNIS inviterer til konkurranse om drift av kantine i
Svalbard Forskningspark. UNIS er den største aktøren i forskningsparken, men i tillegg
har Norsk Polarinstitutt, Svalbard Museum m.fl. lokaler i forskningsparken.
Eventuelle spørsmål rettes til UNIS v/ Tommy Johansen på e‐post tommyj@unis.no

Interesserte leverandører vil få tilsendt konkurransegrunnlaget i etterkant av
informasjonsmøte og omvisning 17.01.18 eller på forespørsel.
Generelle opplysninger
Tidsplan og tidsfrister:
12.01.2018 Annonse i Svalbardposten, på www.unis.no og på vår Facebookside og
Twitter
17.01.2018 (Kl. 18:00) Informasjonsmøte med omvisning i lokalene i Svalbard Forskningspark.
Interessenter oversendes fullstendig konkurransegrunnlag i etterkant av
møte eller på forespørsel.
16.02.2018 (Kl. 12:00) Frist for å gi skriftlig tilbud på drift av kantine.
Brukere/kundegrunnlag
De ulike brukergruppene er i hovedsak studenter, ansatte i bygget, samt
gjesteforelesere og -forskere. I tillegg arrangeres det kurs, konferanser og sosiale
arrangement som f.eks. julebord.
Det er verdt å merke seg at brukerne kommer fra mange ulike nasjoner og har derfor
ulike forventninger til mattilbudet og pris på de produkter som tilbys i kantina.
Et felles ønske er et variert og sunt tilbud til en grei pris.
Lokaler og fasiliteter
UNIS subsidierer driften av kantina ved å tilby å dekke husleie og driftskostnader som
strøm, kommunale avgifter og vedlikehold av utstyr og lokaler.
Kjøkkenet holder relativt moderne restaurantstandard og er utstyrt med
produksjonsmateriell for mat samt dekketøy til 200 pax. Kjøle‐ og fryserom inngår i
tilknytning til kjøkkenet, samt tørrvarelager og garderobe lokalisert i annen del av
bygget.
Kantinelokalet har kapasitet til 250 pax.
Første prioritet vil være daglig drift av kantina med lunsjservering for brukerne av
Svalbard forskningspark. Det er aktuelt å ha daglig servering av middag i tillegg.

Det arrangeres også andre tilstelninger utenfor vanlig åpningstid hvor servering inngår.
Her er noen eksempler:
Svalbardseminaret og andre populærvitenskapelige foredrag
Kurs og konferanser i regi av UNIS og samarbeidspartnere
Julebord, festmiddager
Andre arrangement for studenter/ansatte

Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskravene er basiskrav som tilbyderne må oppfylle for å delta i
konkurransen. Følgende dokumentasjon skal leveres:
Firmaattest
Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder
Egenerklæring om HMS
Skriftlig godkjenning som næringsmiddelbedrift
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