Til potensielle leverandører øvelse Cold Response 20.
Tananger 10.05.2019
Det vises til leverandørkonferanser som har vært avholdt og innslag i media om mulighet
for leveranser til Forsvaret under øvelse Cold Response 2020 (CR20).
Informasjon om Wilnor Governmental Service AS (WGS) og NorSea Group (NSG), og den rolle vi
trolig skal fylle under øvelsen, følger under.
WGS har inngått en langsiktig kontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som
strategisk partner for logistikkstøtte. Kontrakten omfatter blant annet Host Nation Support
(HNS) ved utenlandske styrker sine opphold i Norge. NorSea Group AS er partner i denne
avtalen, og er den utførende partner for de fleste tjenester som skal ytes under avtalen.
Både WGS og NSG er selskaper i Wilhelm Wilhelmsengruppen. NSG’s kjernevirksomhet er
levering av logistikkløsninger, tradisjonelt og hovedsakelig til olje- og gassindustrien offshore, men
med vekst i nye forretningsområder. Norbase AS i Harstad er et av de operative selskapene i
NorSea Group AS.
WGS/NSG leveranser av HNS har ved de større øvelser de siste årene vært omfattende, og dekket
et bredt spekter av varer og tjenester, på de områder hvor Forsvaret selv ikke har kapasitet eller er
dekket gjennom andre avtaler. Dette innebærer også samarbeid med et omfattende nett av
underleverandører for å dekke behovene.
Den siste, og absolutt mest omfattende øvelsen, var øvelse Trident Juncture 18 (TRJE18),
gjennomført høsten 2018, hovedsakelig på Østlandet og i Trøndelag. WGS/NSG koordinerte og
leverte det vesentligste av støtten som ble levert fra det sivile samfunn under TRJE18.
************
Vi forventer at WGS/NSG vil komme til å fylle en rolle for HNS fra det sivile samfunn også under
øvelse CR20 i Ofoten og Indre Troms, samt muligens noe i Trøndelag. På den bakgrunn ønsker vi
å legge til rette for at leverandører allerede nå kan registrere sin interesse, for å gi oss en oversikt
over mulige lokale leverandører i regionen, og danne grunnlag for senere kontakt og informasjon.
Dette gjøres som beskrevet under.
For de leverandører som ønsker å motta ytterligere info om prekvalifisering og etter hvert invitasjon
til å gi tilbud, er det fordelaktig å registrere seg som leverandør via linken under:
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De opplysninger som etterspørres i denne registreringen, ønsker vi en mest mulig presis besvarelse
på. Hvis de forhåndsdefinerte beskrivelser ikke passer helt, eller ikke er presise nok som beskrivelse,
ønsker vi utfyllende opplysninger under alternativet «Eventuell ytterligere beskrivelse».
Trolig vil det allerede i løpet av sommeren 2019 være aktuelt å be om tilbud på enkelte leveranser,
spesielt innenfor etablering av forlegningskapasitet. Det er følgelig en fordel at registreringen for
interesserte leverandører blir gjort snarest mulig.
Øvrige leveranser vil trolig i hovedsak bli innhentet tilbud på i løpet av høsten 2019.
Ved behov for presiseringer eller generelle opplysninger vedrørende leverandørregistreringen ut
over det som fremkommer i dette brev, kan henvendelser rettes på e-post til CR20HNS@norseagroup.com, og vi vil svare så langt det lar seg gjøre på det aktuelle tidspunkt. Øvrige
spørsmål om øvelsen rettes til WGS koordineringscelle v/Esben Aass esben.aass@wilhelmsen.com.

Med vennlig hilsen,
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