
Nye Aurskog-Høland kommune 

 

Tilbud på ordførerkjede 
08.01.19 

 

Det er ved fristens utløp 31.12.18 innkommet 3 tilbud på ordførerkjede. 

 

1. Tilbud 1 
 

Det er levert inn 2 tilbud: 

- Utkast I er mest gedigent. Kr. 70.000 inkl., mva  

Skisse i 1:1 størrelse vedlagt 

Dobbelt sett med motiver (12 stk) i sølv – lenket sammen både til høyre og venstre side 

av hovedsmykket 

Merk – det er lagt inn en jernbanevogn! Altså bare et lokomotiv. 

Emaljert forstykke (bare dette er emaljert) 

925-sølv 

Alle deler er utført som tredimensjonale sølvrelieffer på en bunn av sølv, omgitt av sølv 

ramme 

Vekt ca 1 kg. 

 

Vurdering: 

o Bare hovedsmykket er emaljert – er ikke i samsvar med bestilling. Dette fremstår 

som et godt hovedsmykke, men skog/vannmotivet er kanskje stort nok! 

o Det er dobbelt sett med motiver (på hver side av hovedmotivet) 

o Lokomotivmotivet er ikke Urskog, men som de øvrige lok ved UHB 

o Hele kjedet preges av delmotivene/symbolene og kan synes å ta stor plass 

o Mellom delmotivene/symbolene er det en kort kjede (3 ringer) 

o Ingen av delmotivene/symbolene er emaljert 

o Aurskog-Høland må skrives med bindestrek 

o Pris intet å si på 

 

 

- Utkast II. Kr. 59.000 inkl. mva 

925-sølv 

Mellomstykkene som symboliserer jordbruket med aks og skogbruket med kongler, er 

laget som tredimensjonale relieff, og binder sammen symbolmedaljonger i sølv med 

glassemalje. 

Vekt ca. 800 gr. 

 

Vurdering: 

o Hovedsmykket litt mindre i omfang 

o Kornakset inngår i lenken (varierer med en kongle) 

o Dobbelt sett med motiver på hver side 

o Motivet av «Elg» vises som et fotavtrykk 

o Sagbladet ikke medtatt 



o Kurøen, Aur prestegård, brannvakttårn, tyttebær og skogstjerne er emaljert med farger. 

o Pris, absolutt intet å si på, men vi kan stille spørsmål om hvorfor dette alternativet er det 

billigste når det er 10 motiver/symboler som er emaljert, men det veier sant nok 200 

gram mindre. 

 

 

2. Tilbud 2 
 

Gullsmeden viser til tidligere utarbeidet skisse. Pris kr. 94500 + mva. (kr. 118.125) 

 

12 delmotiver/symboler er med, men alle vises ikke på tilsendt tilbud 

Alle er emaljert bortsett fra sagblad og branntårn som er oksydert. 

Hovedsmykket er kommunevåpen i sølv/emalje og kommunenavn innfelt 

Vekt som nåværende kjede til Rømskog kommune 

Lenken består av motiv med 5 trær (skog) og vann. Vises ikke eksakt på tilsendt tilbud.  

 

Ordførerkjedet settes opp med riktig symmetri. 

Vi får tilsendt gode detaljskisser for godkjenning før produksjonen starter. 

 

Vurdering: 

o Tilbudet er ikke revidert etter at vi mottok skisser i høst 

o Alle delmotivene/symbolene (unntatt 2) er emaljert (det vil si med farge) 

o Nakke/rygg fremstår med emaljerte (fargede) symboler 

o Skog/vannmotivet «utfyller» ledige plasser etter at de 12 delmotivene/symbolene er 

plassert 

o Pris noe under det som ble antydet i høst 

 

3. Tilbud 3 
 

Pris: kr. 190.320 inkl. etui og uten mva. 

 

Gullsmeden sier i tilbudet at de har valgt å tegne et meget eksklusivt ordførerkjede med mye 

detaljer og emaljering 

Hovedmotiv kun med ett tre og ikke vann 

De enkelte delmotivene/symbolene er plassert i runde former eller i ovale former 

Lenken er smykket med runde «skogstjerner»  

Motiv av tre er løvtre (ikke nåletre) 

Grenserøys har fjellparti i bakgrunnen 

Det er ikke utarbeidet skisse for Kurøen, Tertitten (lokomotiv), sagblad og branntårnet. 

 

 Vurdering: 

o Det er et eksklusivt ordførerkjede med mange detaljer 

o Delmotivene/symbolene vises både i ovale og runde former 

o Lenken utsmykket med skogstjerner i tillegg til lenkebånd 

o Hovedmotivet er ikke i samsvar med bestilling (viser kun et løvtre, grønn eng og 

himmel) 

o Pris i overkant  



Evaluering: 
 

     

Lev. 1 Lev. 2 Lev. 3 

 

   Beste tilbud  

     Tilbud Poeng Tilbud Poeng Tilbud Poeng  
Totalpris  60 % 70000  X 4,44 Y 2,21 Z 6  
Design  40 %     #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!  

                  

                  

                  

                  

       #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!  

            

Lev. 1 X           

Lev. 2 Y           

Lev. 3 Z           

            
På design kan høyeste få inntil 10 poeng 

 

 

Konklusjon: 

 


