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Netcompany Norway AS 

Henrik Ibsens gate, 0255 Oslo 

v/ Atle Bergfjord 

Meddelelse om kontraktstildeling i sak nr. 20/02511 – Bistand til løsning for 
digital smittesporing- Folkehelseinstituttet 

Norsk Helsenett SF (NHN) viser til deres tilbud i anledning ovennevnte anskaffelse. Anskaffelsen er 

gjennomført i henhold til lov nr. 73 av 17. juni 2016 om offentlige anskaffelser og forskrift nr. 974 av 12. august 

2016 om offentlige anskaffelser som konkurranse basert på dynamisk innkjøpsordning, jf§ 26-7.   

Konkurransen ble kunngjort under den dynamiske innkjøpsordningen, kategori øvrig systemutvikling (18/07896) 

den 07.10.2020 til kvalifiserte leverandører. 

Innen tilbudsfristen mottok NHN ett tilbud i konkurransen. Tilbyderen er tidligere kvalifisert i ordningen og har 

dermed oppfylt kvalifikasjonskravene. 

Tilbudet er evaluert av bredt sammensatte faggrupper i Folkehelseinstituttet (FHI). Basert på resultatet fra 

tilbudsevalueringen har NHN og FHI konkludert med at tilbudet er akseptabelt i henhold til tildelingskriteriene, 

og at Netcompany følgelig tildeles kontrakten. 

Tildelingskriteriet - Kvalitet: 

Det har vært en bredt sammensatt evalueringsgruppe, som har vurdert alle sider av tilbudet iht. angivelse i 

konkurransegrunnlaget. 

• Oppgaveforståelse 

Netcompany har beskrevet en gjennomføringsplan på 8 uker som samsvarer med målsetning om lansering av 

løsningen innen 21.12.2020.  

Netcompany viser til erfaring med utvikling av tilsvarende app i Danmark, og viser til at de jobber smidig. Det er 

gode beskrivelser av roller og betydning, og tydelige krav til prosjektleder og styringsgruppen. 

Metodikk for gjennomføring er solid beskrevet, og de viser til utmerkede beskrivelser rundt kritiske 

suksessfaktorer. 

Netcompany viser til allerede utført ROS-analyse fra Danmark, og viser god forståelse ved å vise til prioriterte 

oppgaver. Netcompany har navngitt egen sikkerhetsansvarlig i sitt tilbud.  

• Løsningsforslag 

Løsningen baseres på Google Apple ENS rammeverket, og utvikles som åpen kildekode. Netcompany tilbyr pro 

bono FHI løsningen Smitte|stop slik den er i Danmark. Denne er testet og verifisert, og passer godt til FHI sitt 

beskrevne behov.  
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Backend løsningen baseres på .net core, og driftes i NHN sitt Azure miljø.  

Netcompany har erfaring med OpenID connect, og har også erfaring fra integrasjon med ID-porten i Norge, samt 

erfaring med EFGS-integrasjon.  

Det legges opp til ett tett samarbeid med nøkkelpersonell innen jus og personvern i FHI, og det er beskrevet i 

tilbudet fra Netcompany innebygget personvern og sikkerhet i løsningen. Løsningen vil designes med høyt fokus 

på personvern, og baseres på "Privacy by design". 

Netcompany viser til høyt fokus og bevisst forhold til automatisering av tester og kan tilby mye god erfaring og 

kompetanse rundt test av den danske Smitte|stop. De har i sitt tilbud beskrevet fallgruver, og et sett med enheter 

FHI kan teste på. De følger ISTQB standardisert metode/verktøy for test. Leverandørs testansvarlige er sertifisert 

i ISTQB Foundation og Agile. 

I tilbudet til Netcompany beskrives det en løsning som tilbyr en svært god skalerbarhet. Det tilbys også bistand i 

teknisk 2 linje for helpdesk mot brukere og ved utarbeidelse av kommunikasjonsmateriell rettet mot brukere av 

løsningen. 

• Kapasitet og kompetanse 

Tilbudte team har erfaring med tilsvarende oppgaver, og har jobbet sammen med Smitte|stop i Danmark.  

Teamet består av: teamleder, med støtte fra prosjektleder på Smitte|stop i Danmark, arkitekt, sikkerhetsarkitekt, 

designer, tester, og utviklere. 

Tildelingskriteriet – Pris  

Estimert pris for bistand til utvikling versjon 1 av løsningen over 8 uker er basert på tilbudet MNOK 2,5 eks 

mva.  

 

 

Vi tar sikte på å inngå kontrakt omgående, og vil komme tilbake til de praktiske detaljene rundt dette. 

 

Vi takker for den innsats som er nedlagt i forbindelse med tilbudsarbeidet, og ser frem til et godt samarbeid. 

 

Med hilsen 

 

Ida Skarstein 

Prosjektleder 

Norsk Helsenett SF 

På vegne av Folkehelseinstituttet 

 


