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1 GENERELL INTRODUKSJON 

1.1 OPPDRAGSGIVER 

Finnmark fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere. Vi har åtte videregående 

skoler, en folkehøgskole, 19 tannklinikker, to bibliotek og en musikkinstitusjon. 

Virksomhetene er spredd over hele fylket. 

1.2 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 

Finnmark Fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse på drift av 

fylkesveiferjesambandene Øksfjord – Hasvik, Øksfjord – Tverrfjord og Øksfjord – Bergsfjord 

– Sør-Tverrfjord for perioden 1.1.2016 – 31.12.2025.  

Anskaffelsen baserer seg på prinsippet om nettokontrakt. 

Fylkeskommunen tildeler løyve for drift av fylkesveiferjesamband, jfr “Forskrift om 

yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy”, § 3. Anbudet er også å regne som 

søknad om løyve for drift av sambandet, og den tilbyder som blir valgt, vil få enerett til drift av 

de aktuelle sambandene i løyve-/ kontraktsperioden. 

For nærmere beskrivelse av anskaffelsen vises det til Vedlegg A - Leveransebeskrivelse.  

Gjeldende avtale for strekningene Øksfjord-Hasvik og deler av tilbudet på Øksfjord-Tverrfjord 

løper ut per 31.12.2013 mens Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord og resten av tilbudet på 

Øksfjord-Tverrfjord løper til og med 31.12.2015. Det vil i egen kunngjøring bli kunngjort 

intensjon om direkte kjøp av ferjetjenestene Øksfjord-Hasvik og deler av tilbudet på Øksfjord-

Tverrfjord for årene 2014 og 2015. 

2 KONKURRANSENS DOKUMENTER OG REGLER 

Tilbudet skal utarbeides i henhold til konkurransegrunnlaget. 

Konkurransegrunnlaget består av grunndokument (dette dokumentet) og følgende vedlegg.  

Vedlegg A – Leveransebeskrivelse  

Vedlegg B – Prisskjema  

Vedlegg C – Utkast til avtale   

Vedlegg D – Generelle kontraktsbestemmelser 

Vedlegg E – Egenerklæring Vandel 

Vedlegg F – Bilag til tilbudet 

Bilag: 

 Bilag 1 - Sladding av tilbud  

 Bilag 2 - HMS-egenerklæring 

 Bilag 3 - Firmaopplysninger 

 Bilag 4 - Budsjetter 

 Bilag 5 - Fartøyspesifikasjon 

 Bilag 6 - Tjenestespesifikasjon - Tilleggstjenester 
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2.1 KUNNGJØRING 

Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED databasene, se kapittel 3 Tilbudsfrist, tidsplan 

2.2 REGLER FOR KONKURRANSEN 

Anskaffelsen omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA) (Lov av 16. juli 1999 nr. 69), 

samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (Forskrift av 7. april 2006 nr. 402). 

Anskaffelsen er beregnet til over EØS-terskelverdi og skal følge forskriftens Del I og Del III. 

2.3  ANSKAFFELSESPROSEDYRE  

Anskaffelsen skal foretas etter åpen anbudskonkurranse. Dersom det etter tilbudsfristens 

utløp viser seg kun å være én leverandør som har levert tilbud, eller det på annen måte ikke 

foreligger tilstrekkelig konkurranse, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å benytte seg av 

etterfølgende forhandlinger. I forbindelse med slike forhandlinger skal det ikke foretas 

vesentlige endringer i de opprinnelige tilbudsvilkårene. 

2.4 OPPDRAGSGIVERS FORBEHOLD 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste tilbud som ikke er innenfor Finnmark 

Fylkeskommunes økonomiske ramme, eller som ikke tilfredsstiller gitte krav i anbudet. 

Det tas også forbehold om eventuelt politisk vedtak i forbindelse med de økonomiske 

rammene. 

2.5 RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRINGER I 

KONKURRANSEGRUNNLAGET 

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller 

endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. 

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i 

DOFFIN.  

Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel av en tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til 

alle de øvrige i anonymisert form. 

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via DOFFIN 

portalen. Ved en revisjon av konkurransen, vil dette vises som en ny versjon av 

konkurransen. Tilbydere som har meldt sin interesse vil også få en melding via sin e-post om 

at det er gitt tilleggsinformasjon, eller det er gjort en revisjon av konkurransen. Følg da linken 

i denne meldingen slik at du kommer inn på den aktuelle konkurransen. 

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles på e-post 

til oppdragsgiver så snart som mulig 

2.6 KONFIDENSIALITET 

Tilbyder skal behandle alle opplysninger han får kjennskap til gjennom forespørselen og 

under utarbeidelsen av tilbud som konfidensielle.  

Forespørselsdokumentene skal betraktes som fortrolige og skal oppbevares deretter. 
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Tilbyder skal ikke offentlige kommentere denne forespørsel uten først å ha innhentet 

oppdragsgivers skriftlige samtykke. 

2.7 KOSTNADER VED UTARBEIDELSE AV TILBUD 

Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen. 

2.8 FORBEHOLD OG AVVIK - TILBUD PÅ DELER AV LEVERANSEN 

Tilbud som inneholder forbehold, skal avvises dersom forbeholdet er vesentlig. 

Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder forbehold som ikke må anses som 

ubetydelig (FOA § 20-13) 

Det gis ikke anledning til å legge inn anbud på deler av strekningene. Anbud skal gis på 

totalpakken Øksfjord – Hasvik, Øksfjord – Tverrfjord og Øksfjord – Bergsfjord – Sør-

Tverrfjord. 

2.9 ALTERNATIVE TILBUD 

Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud.  

2.10  TILBYDERS GENERELLE PLIKTER 

Tilbyder plikter å sette seg inn i samtlige dokumenter omfattet av forespørselen og selv sikre 

at han har mottatt og har tilgang til all relevant informasjon forbundet med forespørselen.   

2.11 KONTRAKTSBETINGELSER 

Avtale- og kontraktbetingelser er regulert av Vedlegg C – Utkast til avtale , og Vedlegg D – 

Generelle kontraktsbestemmelser. 

2.12 SPRÅK 

Samtlige dokumenter og annen kommunikasjon knyttet til anbudet skal være på norsk.  

Det er adgang til å levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor 

tilsvarende dokumentasjon ikke finnes på norsk. Vedlegg på øvrige språk skal følges av 

autorisert oversettelse til ett av de tillatte språk, primært norsk. 
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3 TILBUDSFRIST, TIDSPLAN OG KOMMUNIKASJON 

Hendelse ukedag Dato

Kunngjøring i DOFFIN/TED tirsdag 25. september 2012

Anbudskonferanse fredag 12. oktober 2012

Tilbudsfrist og tilbudsåpning onsdag 5. desember 2012

Evaluering og valg av leverandør mandag 14. januar 2013

Klagefrist mandag 28. januar 2013

Kontraktsinngåelse mandag 18. februar 2013
 

3.1 BEKREFTELSE  

Tilbyder skal innen 3 arbeidsdager etter å ha mottatt forespørselsdokumentene, skriftlig 

bekrefte om han har/har ikke til hensikt å inngi tilbud på oppdraget ved å sende e-post til 

kontaktperson oppgitt i punkt 3.2. 

E-posten skal inneholde navn, telefonnummer og e-postadresse til Tilbyders kontaktperson 

for alle forhold i forbindelse med forespørselen og tilbudet.  

3.2 ANBUDSBEFARING 

Anbudskonferanse med befaring vil bli avholdt fredag den 12. oktober 2012 kl. 10.00 i Alta. 

Anbydere som ønsker å delta, må melde dette til lars.engerengen@ffk.no senest mandag 

den 8. oktober kl. 15:00. Fremmøtested vil bli meddelt dem som melder seg på. 

3.3 KOMMUNIKASJON 

All kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver i anbudsperioden skal rettes til 

oppdragsgivers kontaktperson med kopi til oppdragsgivers kvalitetssikrer. Alle henvendelser 

skal skje skriftlig pr epost.  

 

Oppdragsgivers kontaktperson: 

  

Navn: Lars Engerengen 

E-post: lars.engerengen@ffk.no 

kopi til: larserik.furu@asplanviak.no  

  

Kun oppdragsgivers representant er bemyndiget til å besvare henvendelser relatert til 

forespørselen, eller den person som ovennevnte oppgir som bemyndiget. 

 

Spørsmål vedrørende anbudet stilles på e-post innen fredag den 16. november 2012. Alle 

spørsmål vil bli anonymisert og besvart minimum ukentlig overfor alle som melder sin 

interesse, og samlet gjennom DOFFIN/TED innen onsdag 28.11. Det vil bli gitt mulighet til å 

komme med spørsmål også i forbindelse med anbudskonferansen den 12.10.2012. 

mailto:lars.engerengen@ffk.no
mailto:lars.engerengen@ffk.no
mailto:larserik.furu@asplanviak.no
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3.4 VEDSTÅELSESFRIST 

Tilbudet skal være gyldig minimum til og med 1.3.2013. 

 

3.5 LEVERINGSFRIST OG ANBUDSÅPNING 

Tilbud skal være oppdragsgiver i hende innen onsdag den 5. desember 2012 kl. 12:00. 

  

4 KVALIFIKASJONSKRAV  

4.1 LOVPÅLAGTE KRAV 

 

Gjelder kun norske tilbydere: 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 

betalt skatt og arbeidsgiveravgift 

Skatteattest. Attesten skal ikke være eldre 

enn 6 måneder regnet fra fristen for 

innlevering av søknad. Eventuelle restanser 

eller andre misligheter må begrunnes. 

Dersom tilbyder planlegger å benytte 

underleverandører må skatteattest også 

leveres for disse 

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og 

betalt merverdiavgift 

Skatteattest for merverdiavgift. Attesten skal 

ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra 

fristen for innlevering av søknad. Eventuelle 

restanser eller andre misligheter må 

begrunnes. Dersom tilbyder planlegger å 

benytte underleverandører må skatteattest 

for merverdiavgift også leveres for disse 

 

Gjelder for samtlige tilbydere, for alt arbeid som skal utføres i Norge: 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder skal stå inne for at foretaket 

arbeider systematisk for å oppfylle kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og 

ved at de tilfredsstiller 

internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre 

bekrefte at virksomheten er lovlig organisert 

i henhold til gjeldende skatte- og 

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder 

ansattes faglige og sosiale rettigheter, og 

skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett 

Signert HMS egenerklæring 
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til å gjennomgå og verifisere foretakets 

system for ivaretakelse av helse, miljø og 

sikkerhet.   

Tilbyder skal ikke være dømt eller under 

etterforskning for kriminelle forhold, -ei heller 

være begjært konkurs eller under 

konkursbehandling. 

Signert egenerklæring om vandel 

 

4.2 ORGANISATORISK OG JURIDISK STILLING  

Gjelder for samtlige Tilbydere. 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak, 

og stå som eventuelt morselskap i konsern. 

Firmaattest eller tilsvarende fra søkers 

hjemstat 

  

4.3 FINANSIELL OG ØKONOMISK STILLING 

Gjelder for samtlige Tilbydere. 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder må ha god soliditet - Årsregnskap med revisoruttalelser for de 

siste tre årene 

- Kredittvurdering (max 3 mnd gammel) 

Tilbyder må ikke være i akkordforhandlinger 

eller begjært konkurs ved tilbudsfrist 

Signert egenerklæring fra tilbyder. 

 

4.4 TEKNISKE KVALIFIKASJONER 

Gjelder for samtlige tilbydere: 

Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: 

Tilbyder skal ha solid bakgrunn fra sjøverts 

befordring, som skal være gjennomført på 

en trygg, økonomisk, sikkerhetsmessig, 

miljømessig og gjennomtenkt måte i 

samarbeid med aktuelle oppdragsgivere.  

Referanser fra de fem siste vunne anbud på 

sjøverts befordring. 

Sertifikater og godkjennelser 

 

Miljø og kvalitetsledelse Tilbyder skal redegjøre for 

konsernets/bedriftens overordnede systemer 

for kvalitets- og miljøledelse 
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5 TILDELINGSKRITERIER 

De innkomne tilbud vil bli evaluert, og tildeling vil skje, basert på følgende tildelingskriterier: 

Tildelingskriteriene er angitt i prioritert rekkefølge, og med følgende relative innbyrdes 

vekting: 

 Evalueringskriterium Dokumenteres ved Vektes 

1 Pris Pris på konkurransegrunnlagets minimums 
beskrivelse  

75 % 

2 Miljø Konkurransegrunnlagets minimumsbetingelser skal 
være oppfylt. For å få tilleggspoeng skal 
Miljøkriterieskjemaet fylles ut. På forespørsel skal 
tilbyder kunne bekrefte utslipps og forbrukstall 

20 % 

3 Kvalitet og 
tilleggstjenester 

Konkurransegrunnlagets minimumsbetingelser skal 
være oppfylt. For å få poeng skal skjemaet for 
kvalitet og tilleggstjenester fylles ut.  

5 % 

 

5.1 PRIS 

Rangeringen vil bli gjort slik: 

 (
𝐿𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑔𝑖𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠
) 𝑥100 ∗ 0,75 

Tilbyders oppgitte pris for å oppfylle konkurransegrunnlagets minimumskrav. 

  

5.2 MILJØKRAV 

På tildelingskriteriet miljø brukes karakterskala fra 0 til 10 der karakteren 0 er dårligst og 

karakteren 10 er best. Ved karaktersetting benyttes hele tall. 
På tildelingskriteriet miljø avhenger karakteruttellingen av i hvilken grad tilbudte betingelser 

er dokumentert/beskrevet og er bedre enn satte minimumsstandarder: 

Miljøkravene vil telle som 20 % av den totale evalueringen. 

 (
𝑇𝑖𝑙𝑏𝑢𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟

𝐻ø𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟
) 𝑥100𝑥0,2 

 

Krav nr  Max 100 poeng= 
20% av evaluering. 

1 Kan fremdriftsmaskineriet kjøres på alternativt drivstoff ? Max 30 poeng 

 Ved konvensjonelt drivstoff 0 poeng 

2 NOx-utslipp (g/kWh) bedre enn spesifikt krav i 
leveransebeskrivelsens punkt 7 (Spesifiseres ihht bilag 5 

max 25 poeng 

3 Svovelinnhold (oppgis i %) bedre enn spesifikt krav i 
leveransebeskrivelsens punkt 7 (Spesifiseres ihht bilag 5 

Max 25 poeng 

4 Andre miljøkrav (f.eks. støy, strøm ved nattligge m.m.) Max 20 poeng 
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5.3 KVALITET OG TILLEGGSYTELSER 

På tildelingskriteriet kvalitet og tilleggsytelser brukes karakterskala fra 0 til 10 der karakteren 

0 er dårligst og karakteren 10 er best. Ved karaktersetting benyttes hele tall. 
På tildelingskriteriet avhenger karakteruttellingen av i hvilken grad tilbudte kan levere de 

forespurte tilleggstjenestene, og til hvilken pris 

Kvalitet og tilleggstjenester vil telle som 5 % av den totale evalueringen. 

 

Kriteriet “Kafedrift” vil bli vektet med 0 poeng for ingen tjenestetilbud, og opp til 10 poeng for 

en tjeneste med heldags betjent kafe med variert tilbud av ferskmat. Mellomliggende 

løsninger vektes etter grad av tilbud. Spesifisering av tilbudt løsning gjøres på eget skjema 

(Jfr. Bilag 6). 

 

 Tilleggsytelse Ja nei Pris pr år 

1 Kafedrift     

 

Utregningen vil bli gjort på følgende måte. Besvarelse nei gir 0 poeng. Besvarte JA vil bli 

vektet etter prisforlangende for tilleggstjenesten. 

 

Laveste pris gir 10 poeng x 0,05 

Høyeste pris gir 0 poeng  

 

6 TILBUDETS FORMAT OG INNHOL 

6.1 FORMAT OG ANTALL KOPIER AV TILBUDET 

Tilbudet skal leveres i 1 original innsatt i perm, samt en kopi. I tillegg skal det leveres 1 

komplett elektronisk versjon på minnebrikke. Ved avvik mellom eksemplarene vil original i 

papirversjon gjelde. 

 

Tilbudet som sendes på e-post blir avvist. 

6.2 LEVERINGSADRESSE OG MERKING AV TILBUD  

Tilbudet skal avgis i lukket og merket forsendelse.  

 

Tilbudet sendes til:   Tilbudet skal merkes med:  

Finnmark Fylkeskommune  «Anbud nr. 10/01749 

Fylkeshuset, 9815 Vadsø Konfidensielt 

Att: Lars Engerengen Åpnes kun av adressaten» 
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6.3 TILBUDETS INNHOLD OG STRUKTUR 

Tilbudet skal bestå av de elementer som er oppført i matrisen under, og skal organiseres i 

samme rekkefølge:  

 

Dokumentrekkefølge: Kommentarer: 

a. Tilbudsbrev Skal være signert av bemyndiget person og 

inneholde all relevant kontaktinformasjon til 

tilbyders kontaktpersoner 

b. Leveransebeskrivelse Tilbyder skal sette inn sitt svar på 

kravspesifikasjonene, evt. som et separat 

vedlegg. 

c. Pris Tilbyder skal fylle ut samtlige punkter i vedlegg B 

d. Varighet og fremdrift Tilbyder skal sette inn 

fremdriftsplan/leveringsplan 

e. Tegninger og kart Tilbyder, skal dersom nødvendig, for tilstrekkelig 

å beskrive sitt tilbud, legge ved relevante 

tegninger og kart  

f. Kvalifikasjonskrav Skatteattest, mva attest og HMS egenerklæring. 

g. Dokumentasjon av juridisk stiling Firmaattest. 

h. Egenerklæring Vandel Skal være signert av daglig leder 

i. Dokumentasjon av økonomisk 

stilling  

Revisorgodkjente regnskaper for de tre siste år 

j. Garantier Anbyder skal stille garanti/sikkerhet tilsvarende 2 

% av anbudets totale kostnadsramme 

k. Sladdet leveransebeskrivelse og 

prisskjema 

Sladdet utgave av leveransebeskrivelse og 

prisskjema som kan offentliggjøres. Sladdet 

versjon skal leveres elektronisk. Se vedlegg D for 

mer informasjon 

l. Tilleggsopplysninger Pris på ekstraturer 

 

 

 

6.4 ÅPNING AV TILBUDENE 

Se avsnitt 3, Tilbudsfrist, tidsplan. Åpning av tilbudene finner sted i Vadsø og vil bli gjort av to 

ansatte hos oppdragsgiver. Disse signerer åpningsprotokollen. Ved tilbudsåpningen kan 

anbydere være tilstede med inntil 2 personer. 
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7  AVVISNING AV TILBYDER  

(Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 20-12): 

 

1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som:  

a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med 

forbehold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),  

b. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med § 17-14 (skatteattest), med forbehold av 

§ 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),  

c. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med § 17-15 (HMS-egenerklæring), med 

forbehold av § 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter),  

d. [..] 

e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon 

eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn 

gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller  

f. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av 

rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner).  

 

(2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som:  

a. er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller 

befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,  

b. er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller 

annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,  

c. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige 

vandel,  

d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i 

vedkommende bransje,  

e. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med 

lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge,  

f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar 

med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller  

g. har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i 

henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren.  
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8 AVVISNING PÅ GRUNN AV FORHOLD VED TILBUDET 

(Forskrift om offentlige anskaffelser § 20-13) 

 

(1) Et tilbud skal avvises når:  

a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen,  

b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf. § 16-1, § 16-2, § 16-3 første ledd 

bokstav b-g og 20-2 første ledd.  

c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan 

ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre 

karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt,  

d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene,  

e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget, eller  

f. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en 

anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de 

øvrige tilbudene.  

  

(2) Et tilbud kan avvises når:  

a. tilbudet, etter forsøk på avklaring etter § 21-1 (forhandlingsforbudet ved 

anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller 

lignende som ikke må anses ubetydelige,  

b. det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en 

konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i 

forhold til de øvrige tilbudene.  

c. tilbudet virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, jf. § 20-14, eller  

d. tilbudet ikke er signert, jf. § 20-2 (tilbudets utforming) annet ledd, eller på grunn av andre 

forbehold ikke kan anses bindende. Tilsvarende avvisningsrett gjelder når et tilbuds 

elektroniske signatur ikke oppfyller kravene i § 16-3 første ledd bokstav a.  

 

Før et tilbud avvises fordi det virker unormalt lavt, skal oppdragsgiver skriftlig forlange 

relevante opplysninger om de enkelte delene av tilbudet og etterprøve disse på grunnlag av 

de forklaringer som blir gitt. Oppdragsgiveren kan ta hensyn til forklaringer som er berettiget 

ut i fra objektive grunner, herunder besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, 

usedvanlig gunstige vilkår for tjenestens nyskapende karakter. 

9 AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG 

TOTALFORKASTELSE 

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger 

saklig grunn for det (FOA § 22-1). 


