ANSVARLIG ADVOKAT
TOR WILHELM SEIM

DATO
OSLO, 1. MARS 2004

1. Praktiske råd ved offentlige anskaffelser
Dette dokumentet er ment å gi generelle råd vedrørende gjennomføring av
tilbudskonkurranser. Oppdragsgiver, Pipelife, har bedt om at notatet skal være brukervennlig
og konkret, slik at det kan være til praktisk nytte ved offentlige innkjøp.
Nedenfor oppstilles eksempler på momenter som er relevante og som kan anvendes i
tilbudskonkurranser.
De opplistede momentene kan anvendes for enhver type konkurranse, både åpen og
begrenset konkurranse eller konkurranse med forhandlinger.
Notatet er delt opp på følgende måte;
- kvalifikasjonskrav
- tildelingskriterier
- krav i konkurransegrunnlaget (krav og tekniske spesifikasjoner)
- avtalebestemmelser
Når det gjelder språkkrav så kan det innledningsvis presiseres at det ifølge praksis ikke anses
som diskriminerende å kreve at tilbud, dokumentasjon, informasjon om materialegenskaper,
kontrakt osv. skal være på norsk.
Noen punkter innehar [……], dette er fordi informasjon må fylles ut.

2. Kvalifikasjonskrav
2.1 Generelt
Loven oppstiller klare uttømmende krav til hva som kan kreves som dokumentasjon for den
finansielle og økonomiske stillingen.
2.2 Forslag til konkrete kvalifikasjonskrav
Tilbyders økonomiske og finansielle stilling samt tekniske kvalifikasjoner bes opplyst ved:
•

Attest for registrering i det register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor
tjenesteyteren er etablert, (for eksempel Foretaksregisteret for virksomhet registrert i
Norge).

•

Skatteattest (RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet), det vil si:
1)
Attest fra kemner/kommunekasserer for skatt/arbeidsgiveravgift der tilbyderen
har sitt hovedkontor
2)
Attest fra skattefogden for merverdiavgift i vedkommende fylke
Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder.

•

Årsregnskap og årsberetning for […….] og eventuelt (foreløpig)
regnskap for inneværende år.

•

Erklæring om foretakets totale omsetning i de siste tre regnskapsår for de tjenester
som forespørres i dette tilbudsgrunnlaget.

•

Liste med relevante/viktige oppdrag knyttet til [……………..] de siste tre årene, listet
opp med kundenavn, kontaktperson, telefonnummer og oppdragets art, omfang og
verdi. For underleverandører gjelder referanseliste for oppdrag for [angivelse av type
oppdrag] eller oppdrag av tilsvarende karakter og vanskelighetsgrad på andre typer
anlegg.

•

HMS egenerklæring. (gjelder ikke for vareleveranser)

•

Sertifikat for NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitetssikringssystem): Produsent/leverandør
skal ha et godkjent kvalitetssikringssystem iht NS-EN ISO 9001:2000.

•

Sertifikat for NS-EN ISO 14001 (miljøstyringssystem):
Produsent skal ha et godkjent miljøstyringssystem i iht NS-EN ISO 14001.
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3. Tildelingskriterier
3.1 Generelt
Det må ikke legges vekt på samme kriterium både i ”kvalifikasjonsrunden” og
”tildelingsrunden”. Dette er den mest vanlige feilen som forekommer i tilbudskonkurranser og
kan få store økonomiske konsekvenser. Det er kun i helt spesielle situasjoner dette kan
gjøres, men vi anbefaler å trekke en skarp linje mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
slik at man ikke eksponeres for ansvar ved feil foretatt i konkurransen.
3.2 Forslag til konkrete tildelingskriterier og innledningstekst
Oppdragsgivers valg av tilbyder vil være basert på en helhetsvurdering av hva som samlet
sett vil anses mest økonomisk fordelaktig. I vurderingen vil følgende kriterier, som ikke er
angitt prioritert rekkefølge bli lagt til grunn:
•

Total pris, herunder driftskostnader

•

Leveringstid på varen, suppleringer og vedlikehold/utbedringer

•

Lagerhold og suppleringsleveranser

•

Distribusjon av varer

•

Kvalitet, funksjonalitet og funksjonstid

•

Leveransen kvalitet og egnethet

•

Service, teknisk bistand og opplæring

•

Produktutvikling på varen og spesialtilpasning av produkter

•

Produktbeskrivelse, monteringsbeskrivelser, ”as built” (som bygget )
dokumentasjon

•

Mulighet for fleksibilitet, endrings- og utvidelsesmuligheter

•

Tekniske krav

•

Fremdriftsplan
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4. Tilbudsgrunnlaget krav/spesifikasjon
4.1 Generelt
Generelt presiseres at tilbud som tar omfattende forbehold med hensyn til de krav som stilles
vil kunne avvises dersom forbeholdene medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i
forhold til de andre tilbudene. På denne måten blir forbehold ofte svært viktig i konkurranser,
særlig hvilke forbehold som tas og hvordan de utformes.
Når det i tilbudsgrunnlaget skal henvises til tekniske spesifikasjoner, så må disse som
hovedregel angis ved en henvisning til relevante norske standarder som er i
overensstemmelse med europeiske standarder. Det finnes noen unntak for dette, jf
anskaffelsesforskriften vedrørende dette, jf. § 5-2.
Det kan ikke benyttes tekniske spesifikasjoner som omtaler varer av et bestemt fabrikat eller
opprinnelse, eller angir en særlig produksjonsmetode, dersom dette favoriserer enkelte
foretak. En slik spesifikasjon kan likevel foretas når kontraktsgjenstanden berettiger det. Det
er heller ikke tillatt å angi varemerker, patenter eller typer. Kan kontraktsgjenstanden ikke
beskrives tilfredsstillende på annen måte, er det likevel tillatt å bruke slik angivelse når den er
ledsaget av ordene « eller tilsvarende ».
Nedenfor oppstilles krav som anses å være krav/spesifikasjon.
4.2 Eksempler på krav/spesifikasjon
• Leveringstid
Leverandør må være i stand til å levere varene samlet senest en uke etter
oppstartsdato, eller iht avtalt fremdriftsplan.
Leverandøren skal kunne fullevere 95 % av bestilte varelinjer innen et avvik fra avtalt
leveringstid på inntil 2 dager for tidlig eller 3 dager for sent levert. For kurante produkter
bør leveringstid ikke overstige 1 uke, og i de fleste tilfeller være betydelig mindre enn
det.
Levering av suppleringer av kurante produkter må skje innen tre dager etter bestilling.
Levering av tilpassede produkter må skje innen 10 dager etter bestilling.
Kurante produkter for vedlikehold og utbedring skal være hos byggherre innen tre dager
etter bestilling.
• Kvalitet
Produkter skal være godkjente i henhold til relevante produktstandarder når slike
foreligger og med den kvalitet som angis i anbudsdokumentet.
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• Emballasje
Rør for drikkevann skal ha beskyttelseshetter. For PE trykkrør gjelder dette til og med
315 mm. Rør for spillvann med pakning i muffe, skal minst ha endelokk i muffe.
• Brosjyrer/kataloger
Brosjyrer og produktkataloger skal være tilgjengelig på norsk.
• Teknisk informasjon
Informasjon om materialegenskaper, dimensjonering m.m. skal være tilgjengelig på
norsk.
• Legge-/monteringsanvisninger
Legge-/monteringsanvisninger skal være tilgjengelig på norsk.
• Produktutvikling
Produsenten skal ha et program for produktutvikling. Det redegjøres for hvilke ressurser
som benyttes til dette forhold.
• Levering
Transportør skal ha tilfredsstillende kunnskap om transport, lagring og håndtering av
produktene for å håndtere leveransen. Pris skal inkludere toll og avgifter, transport og
lossing på anleggslager. Varene leveres CIP av produsent/leverandør.
• Spesialprodukter
Produsent skal være i stand til å designe og lage tilpassede produkter med en leveringstid
som ikke forsinker anleggets fremdrift.
• Service
Produsentens/leverandørens representant skal kunne bistå med assistanse, råd og
veiledning i forbindelse med prosjektering, valg av løsninger og installasjon på kort varsel.
• Opplæring
Om nødvendig skal produsent/leverandør gi opplæring i f.m. legging/montering eller
drift/vedlikehold/utbedring av produktene før legging og/eller overtagelse. Opplæring skal
foregå på norsk på eller i nærheten av anleggsstedet.
• Teknisk bistand/rådgivning
Produsent skal løpende kunne bistå med redegjørelser og råd på norsk - evt. via
kvalifisert tolk.
• Sveising av PE rør
Produsent av rør og deler som også skal sveise rør på anleggsstedet skal ha sveisere
med gyldig sertifikat for den aktuelle dimensjonen og sveiseutstyr som er kalibrert og
sertifisert etter DS/INF 70.
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• Krav til sveiste rørdeler
Segmentsveiste rørdeler skal produseres med sveiseutstyr som er kalibrert og sertifisert
etter DS/INF 70 og av sertifiserte sveisere.
• Dokumentasjon
Rør og deler skal være av type [……..]
Sertifikater/dokumentasjon skal være på norsk eller engelsk. FDV-dokumentasjon skal
være på norsk.
• Produktkrav
PVC trykkrør skal ha integrert tetningsring type Powerlock eller tilsvarende. PVC
avløpsrør skal ha integrert tetningsring type Sewerlock eller tilsvarende.
Inspeksjonskummer skal ha 400 mm stigerør. Type Mabokum, Pragmakum eller
tilsvarende. Sandfangkummer skal være av fabrikat Pipelife eller tilsvarende. Tilknytninger
til eksisterende hovedledning for spillvann eller overvann skal foretas med Polva sadel,
Pragma sadel eller tilsvarende. Avløpsrørdeler skal ha fastsittende pakning og i størst
mulig grad være i materialet polypropylen. Alle overvannsledninger skal være i henhold til
utvendig dimensjonsserie. Se ovennevnte kommentar, jf. punkt 4.1.

Alternative tilbud
For at en tilbyder skal kunne levere et alternativt tilbud, kan følgende formulering anvendes;
Tilbyder må inngi tilbud i samsvar dette tilbudsgrunnlaget, men kan i tillegg innlevere
alternative tilbud.

5. Kontraktsbestemmelser
5.1 Generelt
Vi har i denne oppstillingen kun vurdert noen relevante momenter. Dette er derfor ikke en
oppstilling med alle bestemmelser som bør være med i en kontrakt, men noen punkter som
kan være relevant å ha med.
5.2 Konkrete bestemmelser
•

Leveringssikkerhet

Når arbeidet forsinkes på grunn av mangler i leveringer, så gis dagbøter.
• Språk til produsentens representant
Kommunikasjon med bedriftens representant skal foregå på norsk - evt. via kvalifisert tolk.
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• Reklamasjoner
Produsentens representant skal være i stand til å møte på ett døgns varsel for å overvære
utbedring ved mistanke om feil ved produkt. Feil i f.m. levering eller feil ved produkt før
montering skal saksbehandles uten ugrunnet opphold. Ved mistanke om feil ved produkt
skal nytt produkt leveres uten ugrunnet opphold. Normalt faktureres de nye produktene og krediteres hvis reklamasjonen er berettiget. Produsentens redegjørelse for
årsaksforhold skal være skriftlig og på norsk.
• Overskudd på anlegg
Produsent/leverandør skal forplikte seg til å ta imot kurante, uskadde produkter som ikke
blir montert. Det redegjøres for betingelser for slik retur.
•

Kontraktsdokumentene

•

Kontraktshierarki

•

Kontraktssum

•

Kontraktens varighet/mulighet for forlengelse/opsjon

•

Tvisteløsning

MED VENNLIG HILSEN
ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS

TOR VILHELM SEIM
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