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Offentlige anskaffelser

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Loppa den 25.10.2012 (sak 83/12). Formålet med prosjektet er å undersøke
om Loppa kommune følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ut i fra dette vil
kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for
forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Følger Loppa kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser?

I denne undersøkelsen har vi tatt for oss seks anskaffelser. Undersøkelsen viser at Loppa
kommune ikke fullt ut etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.
Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?

Alle de undersøkte anskaffelsene er kunngjort i tråd med regelverket.
Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?

Alle de valgte anskaffelsesprosedyrene er i tråd med regelverket.
Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?

I den grad det er påkrevd hadde alle anskaffelsene et konkurransegrunnlag med det innhold
som kreves.
Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?

Bruken av kvalifikasjonskrav er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil
imidlertid påpeke at det i noen anskaffelser manglet obligatorisk dokumentasjon, det vil si
framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest fra leverandørene.
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Bruken av tildelingskriterier er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil imidlertid
bemerke at kommunen i to tilfeller har brukt erfaring både som kvalifikasjonskriterium og
som tildelingskriterium, noe som ikke er tillatt. I slike tilfeller skal konkurransen i så fall
avlyses (jf. KOFA-avgjørelser).
Er tidsfristene i henhold til regelverket?

Fastsettelsen av tidsfrister er i all hovedsak i tråd med regelverket.
Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?

Anbudskonkurransene blir i all hovedsak avsluttet i tråd med regelverket. Revisjonen vil
imidlertid bemerke at det i flere av anskaffelsene manglet dokumentasjon på at det var sendt
meddelelsesbrev til leverandørene.
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Er protokollføringen i henhold til regelverket?

I flere av de undersøkte anskaffelsene manglet det føring av anskaffelsesprotokoll.

0.3 Anbefalinger
På bakgrunn av de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Loppa kommune iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser blir
etterlevd, herunder:


Fastsetter tilbudsfrister på riktig måte



Fastsetter vedståelsesfrister på riktig måte



Bruker tildelingskriterier på riktig måte



Krever at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest



Fører anskaffelsesprotokoll med det innhold som forskriften krever



Sender meddelelsesbrev til leverandørene
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Loppa den 25.10.2012 (sak 83/12). Det framgår av planen at det skal
gjennomføres en undersøkelse av om kommunen overholder regelverket om offentlige
anskaffelser.
I planen for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette temaet:
«Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til kommunens
gjennomføring av anskaffelser. Dette gjelder både ved anskaffelser av varer og tjenester og
ved bygg- og anleggskontrakter. Det er viktig for kommunen at den inngår avtaler som er
økonomisk gunstig og fyller kommunen sine behov. Det er også viktig at kommunen følger
opp avtalene etter at de er inngått, og har systemer som sikrer at disse blir etterlevd i
ettertid. Kommunen kan bli klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
eller bli saksøkt av tilbydere, noe som kan medføre erstatningsansvar. I perioden 2009 til
juli 2012 har Loppa kommune blitt klagd inn til KOFA to ganger. I den ene saken ble det
konkludert med brudd på regelverket.1 Etter påpekning fra kontrollutvalget i kommunen
har kommunestyret vedtatt eget innkjøpsreglement for kommunen (sak 33/12). Loppa
kommune har avtale med Finnut Consult AS om tjenester vedrørende innkjøp og
anskaffelser. I forbindelse med dette er kommunen også tilsluttet Innkjøpssirkelen, som er
et innkjøpssamarbeid mellom kommuner i Finnmark. I brev til Loppa kommune har
revisjonen ved en tidligere anledning informert kommunen om at den på daværende
tidspunkt (november 2011) ikke fulgte forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder
føring av protokoll. I Loppa kommunes økonomiplan 2012-2015 er det vedtatt
investeringer for om lag åtte millioner kroner i 2012. For de resterende tre årene er det
vedtatt en ramme for investeringer på om lag kroner 250.000,- per år. Dette tyder på at
kommunen ikke vil gjennomføre investeringer de nærmeste årene som fordrer store
anskaffelser. På den annen side sies det at det finnes flere tiltak som burde vært realisert. I
tillegg må det nevnes at kommunen gjør mange anskaffelser og innkjøp innenfor drift
(varer og tjenester) som også må skje i henhold til reglene om offentlige anskaffelser.
Området er vesentlig for kommunen ut fra et økonomisk perspektiv og for kommunen sitt
omdømme. Området er også vesentlig for tilbydere i en anskaffelsesprosess.»

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke om Loppa kommune følger lov og forskrift om
offentlige anskaffelser. Ut i fra dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og
bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

1

Sak 2009/89.
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1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling og åtte
underproblemstillinger vedtatt av kontrollutvalget i Loppa kommune 4. april 2014 (sak
2/2014):
Hovedproblemstillingen er som følger:
Følger Loppa kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer
og tjenester, og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter?

Underproblemstillingene er som følger:
1. Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?
2. Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?
3. Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?
4. Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?
5. Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?
6. Er tidsfristene i henhold til regelverket?
7. Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?
8. Er protokollføringen i henhold til regelverket?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:




Lov om offentlige anskaffelser (1999)2
Forskrift om offentlige anskaffelser (2006)3
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2006/2012)4

2

LOV-1999-07-16 nr. 69 (sist endret ved LOV-2007-12-21-121: Endringslov).
FOR-2006-04-07 nr. 402 (Ikrafttredelse 2007-01-01).
4
Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
3
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1.3.2 Lov om offentlige anskaffelser
Lovens formål
Lov om offentlige anskaffelser § 1 og tilhørende forskrift skal bidra til økt verdiskapning i
samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser. Videre skal
regelverket sikre at offentlige anskaffelser skjer forretningsmessig og basert på prinsippet om
likebehandling.
Oppdragsgivere og anskaffelser som er omfattet
Bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder alle oppdragsgivere for
statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer, og alle
anskaffelser av varer, tjenester, og bygge- og anleggskontrakter, som foretas av nevnte
oppdragsgivere (lov om offentlige anskaffelser § 2 og § 3).
Grunnleggende krav til konkurranse med mer
Det framgår videre av § 5 i loven at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på
konkurranse, og at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet,
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av
kvalifiserte anbydere skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Gjennomføring av reelle konkurranser regnes som en grunnleggende forutsetning for å kunne
oppfylle lovens formål om å sikre effektiv ressursbruk i anskaffelsesvirksomheten.
1.3.3 Forskrift om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er svært omfattende, og vi har derfor valgt ut åtte
sentrale bestemmelser for nærmere undersøkelse. Vi vil først redegjøre kort for
anvendelsesområdet for de ulike bestemmelsene i forskriften.
Terskelverdier og anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene5
Regelverket regulerer alle offentlige anskaffelser, men det er ulike bestemmelser avhengig av
type anskaffelse og kontraktsverdi (terskelverdi). Forskriftens del I gjelder alle typer
anskaffelser, uansett anskaffelsens art og verdi, mens det er ulike bestemmelser for
anskaffelser der den anslåtte verdien på kontrakten er henholdsvis under terskelverdi (del II)
og over terskelverdien (del III).
Anskaffelser over terskelverdi er regulert av bestemmelsene i WTO-avtalen og EØSdirektivene for offentlige anskaffelser.6 Terskelverdiene justeres av Nærings- og
handelsdepartementet hvert annet år i forhold til EØS-direktiver. Når det gjelder tjenester
skiller forskriften mellom prioriterte7 og uprioriterte8 tjenester. Det er bare prioriterte tjenester
som faller inn under bestemmelsene for anskaffelser over terskelverdi.

5

FOA § 2-1 og § 2-2.
Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen har Norge forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte
fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier.
7
Prioriterte tjenester er for eksempel vedlikehold og reparasjon, land- og lufttransport, teletjenester, finansielle
tjenester, edb-tjenester, forsknings- og utviklingstjenester, regnskap og revisjon, markedsundersøkelser,
rådgivningstjenester, reklametjenester, eiendomsforvaltning, kloakk og avfallstømming.
6
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Terskelverdien for anskaffelser av varer og tjenester er kr 1,6 mill. eks. mva. for 2010/2011
og 2012/2013. Terskelverdien for bygg- og anleggskontrakter er kr 40,5 mill. eks. mva. for
2010/2011og kr 40 mill. eks. mva. for 2012/213.
Det er ikke tillatt å dele opp en planlagt anskaffelse med den hensikt å komme under
terskelverdien. Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av
det samlede beløp oppdragsgiver kommer til å betale for de kontrakter som utgjør
anskaffelsen.9
Konkurranse
I anskaffelsesforskriften § 3-1 (1) framgår det at enhver anskaffelse så lang det er mulig skal
være basert på konkurranse. Dette kravet gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi.10
For de anskaffelser som er under nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-) er det i praksis etablert
et krav om at oppdragsgiver som hovedregel bør kontakte minst tre leverandører.11 Dersom
slike anskaffelser gjelder et ubetydelig beløp kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller
også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte èn leverandør.12
Kunngjøring13
For alle anskaffelser over kr 500 000 er det krav om kunngjøring i den norske databasen
Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon). For anskaffelser over EØSterskelverdiene er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen, som er EUs offisielle
kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp i hele EØS-området.
Anskaffelsesprosedyrer
Kommunen kan følge flere ulike prosedyrer ved anskaffelser/innkjøp. I forskriftens del I
foreligger det få eksplisitte krav til hvordan anskaffelsen skal foretas. Oppdragsgiver må
imidlertid sørge for å overholde lovens grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling,
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Forskriftens del II og del III stiller
krav til oppdragsgiver med hensyn til anskaffelsesprosedyrer, og lister opp flere typer
prosedyrer14.
Forskriftens del II angir tre ulike prosedyrer for offentlige anskaffelser (under terskelverdi):
-

Åpen anbudskonkurranse
Begrenset anbudskonkurranse
Konkurranse med forhandlinger

8

Med uprioriterte tjenester menes for eksempel hotell- og restaurantvirksomhet, jernbanetransport, juridiske
tjenester, rekruttering av personell, etterforskning og sikkerhetstjenester, undervisning og yrkesutdannelse, helse
– og sosialtjenester, samt fritids-, kultur- og sportstjenester.
9
FOA § 2-3 (4).
10
Se Veilederen (2012), på side 59.
11
Se KOFA-sak 2009/6, premiss 18 og KOFA-sak 2010/253, premiss 27.
12
Se Veilederen (2012) på side 60.
13
FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og § 18-4.
14
Anskaffelsesprosedyrer blir behandlet i FOA § 5-1 (del II) og §§ 14-1, 14-2, 14-3 og 14-4 (del III).
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Forskriftens del III angir fire ulike prosedyrer for offentlige anskaffelser (over terskelverdi):
-

Åpen anbudskonkurranse
Begrenset anbudskonkurranse
Konkurransepreget dialog
Konkurranse med forhandling

Åpen anbudskonkurranse tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Det skjer
ingen prekvalifisering, men leverandørene må levere dokumentasjon på at de er kvalifisert
samtidig som de leverer tilbudet. Det er unntaksvis tillat å forhandle med leverandørene.
Begrenset anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører
som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det er unntaksvis tillatt å forhandle med
leverandørene.
Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang
til å forhandle med en eller flere leverandører.
Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere
runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende
tilbud.
Tabell 1: Anskaffelsesverdiens betydning for kunngjøring og anskaffelsesprosedyrer
Anskaffelsens verdi
Krav til kunngjøring
Anskaffelsesprosedyre
Doffin og TED
Åpen eller begrenset anbudskonkurranse
Over terskelverdi
(over kr 1,6 mill./kr 40 mill.)
(unntaksvis konkurranse med forhandling)
Doffin
Åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller
Under terskelverdi
(kr 0,5 mill. – kr 1,6/40 mill.)
konkurranse med forhandling.
Ikke krav til kunngjøring. Direkte henvendelser til en eller flere leverandører er
Under kr 500 000,tillatt.

Konkurransegrunnlaget15
Oppdragsgiver skal ved alle konkurranseformer utarbeide et konkurransegrunnlag, som skal
inneholde opplysninger om hvilke betingelser som gjelder for konkurransen. Konkurransegrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilken ytelse som skal anskaffes og hvordan
konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyse om:







15

hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt
endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller
leveres til, samt hvordan tilbudene skal være merket
vedståelsesfrist for tilbudene
kriterier for tildeling av kontrakten
på hvilket språk tilbudet skal være skrevet
en henvisning til kunngjøringen

FOA §§ 8-1 og 17-1.
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Krav til leverandøren16
Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere
den aktuelle anskaffelsen. Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørens tekniske
kvalifikasjoner, og til leverandørens finansielle og økonomiske stilling. Krav til leverandørens
kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen, og kan utdypes i eget
kvalifikasjonsgrunnlag. Oppdragsgiver skal alltid kreve at leverandør leverer skatteattest og
HMS-egenerklæring. Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav skal føre til avvisning.
Oppdragsgiver kan gi en kort tilleggsfrist for ettersending av dokumenter.
Kriterier for valg av tilbud17
Tildelingskriterier er de kriterier leverandørens tilbud vurderes etter. Tildeling skal skje enten
på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra
hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom tildeling skjer etter andre kriterier enn
laveste pris skal disse oppgis i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Der
oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioritering eller vekting av kriteriene skal dette
angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Det er ikke lov å vektlegge andre kriterier
enn de om er oppgitt.
Tidsfrister18
Forskriften inneholder flere bestemmelser som fastsetter bestemte minimumsfrister ved åpen
eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, hastetilfeller, tilbudsfrister,
vedståelsesfrist og frist for mottak av forespørsler om å delta i en konkurranse for anskaffelser
over terskelverdi. For anskaffelser under terskelverdiene er det ikke satt bestemte
minimumsfrister. Der må fristen vurderes i hvert enkelt tilfelle, men må settes så rommelig at
alle leverandører får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta de
nødvendige undersøkelser og beregninger.
Avslutning av konkurransen19
Forskriften har flere detaljerte bestemmelser om avslutning av konkurransen, herunder
bestemmelser om avlysning av konkurransen, kriterier for valg av tilbud (jf. punkt 5 over) og
meddelelse om kontraktstildeling. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles
kontrakt skal meddeles alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen skal
være skriftlig og gis samtidig til alle deltakere. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for
valget, og skal angi en frist for leverandørene til å klage over beslutningen.
Protokollføring20
Oppdragsgiver skal føre protokoll fra alle anskaffelser som overstiger kr 100 000. Protokollen
skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen.
Protokollen skal blant annet inneholde opplysninger om hva som skal anskaffes,
anslått verdi på kontrakten, hvem som har deltatt i konkurransen, begrunnelse for valg av
leverandør og kontraktsverdi. Det er ulike krav til protokoll for anskaffelser under og over kr

16

FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10, 17-4, 17-5, 17-14, 17-15 og § 20-12.
FOA §§ 13-2 og 22-2.
18
FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 og § 19-6.
19
FOA §§ 13-3 og 22-3.
20
FOA § 3-2.
17
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500 000. Protokollen skal minst inneholde opplysninger som framgår av forskriftens vedlegg
3 og 4.
1.3.4 Utledning av revisjonskriterier
Med utgangspunkt i det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende åtte revisjonskriterier:









Konkurransen skal kunngjøres i henhold til reglene om offentlige anskaffelser
Det skal benyttes korrekt anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverket
Konkurransegrunnlaget skal inneholde de opplysninger som forskriften krever
Kvalifikasjonskrav skal brukes i henhold til regelverket
Tildelingskriterier skal brukes i henhold til regelverket
Tidsfristene skal være i henhold til regelverket
Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket
Anskaffelsen skal protokollføres i henhold til regelverket

Siden det er ulike regler for de ulike anskaffelsesprosedyrene, samt for anskaffelser etter
anskaffelsesforskriften del I (under nasjonal terskelverdi), vil de relevante og anvendte
bestemmelser (revisjonskriterier) bli gjengitt mer i detalj i de kapitlene hvor vi gjør våre
vurderinger.
1.3.5 Utledning av underproblemstillinger ut fra revisjonskriteriene
Tabell 2: Underproblemstillinger utledet fra revisjonskriteriene

Hovedproblemstilling

Kilder til revisjonskriterier

Underproblemstillinger

Følger Loppa kommune lov
og forskrift om offentlige
anskaffelser ved kjøp av
varer og tjenester?

FOA §§ 9-1, 9-2, 18-1, 18-2, 18-3 og
18-4
FOA §§ 5-1, 14-1, 14-2, 14-3 og
14-4
FOA §§ 8-1 og 17-1

2. Er konkurransen kunngjort i henhold til
regelverket?
3. Er benyttet anskaffelsesprosedyre i
henhold til regelverket?
4. Inneholder konkurransegrunnlaget de
opplysninger som forskriften krever?
5. Er bruken av kvalifikasjonskrav i
henhold til regelverket?
6. Er bruken av tildelingskriterier i henhold
til regelverket?
7. Er tidsfristene i henhold til regelverket?

FOA §§ 8-4, 8-5, 8-7, 8-8, 11-10,
17-4, 17-5, 17-14, 17-15 og 20-12
FOA §§ 13-2 og 22-2
FOA §§ 10-1, 10-2, 19-1, 19-2, 19-3,
19-4, 19-5 og 19-6
FOA §§ 13-3 og 22-3
FOA § 3-2
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært dokumentanalyse. Vi har gjennomgått aktuelle dokumenter fra utvalgte
anskaffelser (se nedenfor).
1.4.2 Avgrensing
Tidsmessig er denne undersøkelsen i all hovedsak avgrenset til perioden 2012-2014. Loppa
kommune har kunngjort åtte anskaffelser i Doffin i denne perioden. Vi har undersøkt fem av
disse anskaffelsene. I tillegg har vi sett på anskaffelsen av en bygg- og anleggskontrakt i
2010. Denne undersøkelsen er derfor avgrenset til å omfatte seks anskaffelser. Disse er:







Slamtømming (2012)
Vintervedlikehold (2012)
Flytekai Vassdalen – Strøm og lys (2012)
Tilstandsrapport kommunale boliger (2013)
Riving kontorbygg, Njordveien 22/22B (2014)
Industriområde i Vassdalen (2010)

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på
problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å
være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta. Vi har ikke sett
på alle sider ved de undersøkte anskaffelsene, men bare undersøkt forhold som angår de
oppsatte problemstillingene.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved at informanten har blitt gitt anledning til å
lese gjennom et utkast til rapport og komme med tilbakemeldinger på faktadelen i denne.
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2. KONTRAKT VEDRØRENDE SLAMTØMMING
2.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder kjøp av en tjeneste (slamtømming) som i anskaffelsesforskriften
defineres som en prioritert tjeneste. Anskaffelsen har en varighet på tre år med en total
kostnad på om lag kr 550.000,-. Samlet kostnad for anskaffelsen overstiger nasjonal
terskelverdi for anskaffelser av tjenester (kr 500.000,-). Anskaffelsen reguleres derfor av
anskaffelsesforskriften del I og del II. Revisjonen legger til grunn at anskaffelsens anslåtte
verdi var relativt kjent for kommunen på det tidspunkt anskaffelsen ble kunngjort.21 Dette
betyr at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I og del II som regulerer
kommunens anskaffelse av slamtjenester, jf. FOA § 2-1 (2). Revisjonen legger dette til grunn
i den videre gjennomgang og vurderinger nedenfor.

2.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 28.06.2012.
Vurderinger
Forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav om at anskaffelser av prioriterte tjenester over
nasjonal terskelverdi skal kunngjøres på Doffin. Dette betyr at den undersøkte anskaffelsen er
kunngjort slik forskriften krever. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

2.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen i Doffin framgår det at anskaffelsen skal gjøres som en åpen
anbudskonkurranse.
Vurderinger
Ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene, men over nasjonal terskelverdi (prioriterte
tjenester), kan det benyttes åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 5-1. Kommunens valg av
prosedyren åpen anbudskonkurranse for denne anskaffelsen er dermed i tråd med det
forskriften tillater. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

2.4 Konkurransegrunnlag
Data
Det er ikke utarbeidet et eget dokument kalt konkurransegrunnlag knyttet til kunngjøringen.
Vedlagt kunngjøringen på Doffin finnes det imidlertid to dokumenter kalt henholdsvis
«Beskrivelse 26.06.2012» som beskriver slamtømmingen i Loppa kommune for perioden
2012-2015, og «Oversikt over slamavskillere i Loppa kommune 2012 uten personnavn».

21

Jf. FOA § 2-3 (1) og (2).
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I tillegg beskrives oppdraget noe i selve kunngjøringen. Kunngjøringen inneholder ikke
opplysninger om tildelingskriterier. For øvrig inneholder kunngjøringen de opplysninger som
kreves (herunder hva som skal anskaffes, den valgte anbudsprosedyren, hvordan tilbud skal
utformes og endelig frist for mottak av tilbud).
Vurderinger
Ved anskaffelser som følge reglene i FOA kapittel II er det ikke krav om at oppdragsgiver
skal utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for
konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte, jf. FOA § 8-1. Revisjonens gjennomgang
viser at kunngjøringen, med et vesentlig unntak (tildelingskriterier), inneholder de
opplysninger som forskriften krever.

2.5 Kvalifikasjonskrav
Data
Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har
heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at
leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf.
anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMSerklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist
for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår
gjennomgang viser at kommunen ikke har stilt egne krav til leverandøren, noe som ikke er
påkrevd. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har imidlertid
heller ikke krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen
har brutt forskriftens krav på dette punkt.

2.6 Tildelingskriterier
Data
Kommunen har ikke oppgitt tildelingskriterier i kunngjøringen. I kunngjøringen sies det
imidlertid at «det ønskes pris pr. år i perioden 2012 til og med 2015».
Vurderinger
Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen,
eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Kunngjøringen for
denne anskaffelsen inneholder ikke opplysninger om hvilke tildelingskriterier som skal gjelde.
Dette vurderer revisjonen som et klart avvik ved denne anskaffelsen.

2.7 Tidsfrister
Data
Kommunen har i kunngjøringen oppgitt frist for mottak av tilbud eller forespørsel om
deltakelse. Denne er satt til 31.07.2012, noe som utgjør en frist på 33 dager. Det er ikke
oppgitt noen vedståelsesfrist i kunngjøringen.
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Vurderinger
I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel
om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Dette har kommunen gjort.
Fristen skal være slik at leverandørene får tilstrekkelig med tid til å innhente nødvendig
dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1. I dette
tilfellet er fristen på om lag èn måned, noe som må vurderes å være tilstrekkelig, og derfor
innenfor forskriftens krav. Det stilles videre krav om at oppdragsgiver skal fastsette en
vedståelsesfrist. Kommunen har ikke fastsatt noen vedståelsesfrist for denne anskaffelsen, noe
som betyr at forskriftens krav er brutt på dette punkt.

2.8 Protokoll
Data
Kommunen har ikke ført noen anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.22
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser
som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at
«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».
I dette tilfellet er det vedlegg 4 om protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner
eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vil bemerke at kommunens manglende føring av
anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på anskaffelsesforskriftens krav til
protokollføring. Mangelen på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende
krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5.

2.9 Avslutning av konkurransen
Data
Da det kun kom inn ett tilbud valgte kommunen å avlyse konkurransen. Revisjonen har blitt
forelagt dokumentasjon som viser at kommunen sendte meddelelsesbrev om dette til den
aktuelle tilbyderen.
Etter dette sendte kommunen direkte henvendelse til flere potensielle tilbydere med en ny frist
for å komme med tilbud (ny konkurranse).23
Vurderinger
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en
saklig grunn, jf. FOA § 13-1 (1). I litteraturen er det antatt som saklig grunn at oppdragsgiver
avlyser en konkurranse når det kun er kommet inn ett tilbud.24 Dette sett i forhold til

22

Denne konkurransen ble avlyst på grunn av kun èn tilbyder. Etter dette kontaktet kommunen direkte flere
potensielle tilbydere for tilbud. Det er skrevet anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.
23
Revisjonen har ikke undersøkt denne konkurransen noe nærmere, men kan kort nevne at det i denne
anbudsrunden ble antatt et firma, og at det ble skrevet anskaffelsesprotokoll fra denne konkurransen.
24
Gro Amdal m.fl.; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser; Kommentarutgave, 2. utgave (2004), på side
625.
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målsettingen om best mulig konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 5 andre ledd.25
I henhold til FOA § 11-14 nr. 2 bokstav d skal oppdragsgiver snarest mulig gi skriftlig
melding med en kort begrunnelse til berørt(e) leverandør(er) dersom konkurransen avlyses.
Kommunen har forelagt revisjonen dokumentasjon som viser at dette er gjort.

2.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune ikke
fullt ut har gjennomført anskaffelsen av slamtømming etter de krav som stilles i forskrift om
offentlige anskaffelser. Avvikene er som følger:

25



Kunngjøringen oppgir ikke de tildelingskriterier som skal gjelde ved anskaffelsen.



Kommunen har ikke krevd at tilbyder skal framlegge HMS-erklæring og skatteattest
slik forskriften krever.



Det er ikke fastsatt noen vedståelsesfrist for anskaffelsen.



Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.

«En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurransen».
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3. KONTRAKT VEDRØRENDE VEIVEDLIKEHOLD
3.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder kjøp av tjenester (veivedlikehold – snørydding og brøyting) som i
anskaffelsesforskriften defineres som en prioritert tjeneste. I konkurransegrunnlaget angis det
at kontrakten(e) skal ha en varighet på fire år (2012-2016). Dersom man tar utgangspunkt i de
inngåtte kontraktene, er samlet kostnad kr 6.832.000 over en fireårsperiode.26 Samlet kostnad
for anskaffelsen overstiger derfor nasjonal terskelverdi for anskaffelser av tjenester (kr
500.000,-) og EØS-terskelverdien på kr 1,6 mill. for anskaffelse av varer og tjenester.
Anskaffelsen reguleres derfor av anskaffelsesforskriften del I og del III. Revisjonen legger til
grunn at anskaffelsens anslåtte verdi var relativt kjent for kommunen på det tidspunkt
anskaffelsen ble kunngjort.27 Dette betyr at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del
I og del III som regulerer kommunens anskaffelse av veivedlikehold i kommunen, jf. FOA §
2-2 (1). Revisjonen legger dette til grunn i den videre gjennomgang og vurderinger nedenfor.

3.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 25.06.2012. Revisjonen har blitt forelagt dokumentasjon
som viser at anskaffelsen også ble kunngjort i TED-databasen.28
Vurderinger
Anskaffelser av varer og tjenester med en verdi over EØS-terskelverdien skal kunngjøres i
både Doffin og TED-databasen, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 (3). Vår undersøkelse viser
at Loppa kommunes anskaffelse av brøytetjenester ble kunngjort i Doffin og i TEDdatabasen. Kommunen har dermed kunngjort denne konkurransen i tråd med
anskaffelsesforskriftens krav til kunngjøring. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til
dette.

3.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen framgår det at konkurransen skal gjennomføres som en åpen
anbudskonkurranse.
Vurderinger
Ved anskaffelser over EØS-terskelverdien kan det benyttes åpen anbudskonkurranse, jf. FOA
14-1(1). Kommunens valg av prosedyren åpen anbudskonkurranse for denne anskaffelsen er
dermed i tråd med det forskriften tillater. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

26

De samlede kostnader beregnet på bakgrunn av prisene i syv inngåtte kontrakter mellom syv tilbydere og
Loppa kommune.
27
Jf. FOA § 2-3 (1) og (2).
28
EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp i hele EØS-området.
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3.4 Konkurransegrunnlag
Data
Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for anskaffelsen, som blant annet gir detaljerte
opplysninger om den ytelse som skal anskaffes (detaljbeskrivelser av de ulike brøyterodene).
Det blir videre vist til kunngjøringen (i Doffin og TED-databasen) i konkurransegrunnlaget.
Kunngjøringen og konkurransegrunnlaget inneholder sammen de opplysninger som
forskriften krever.
Vurderinger
Ved anskaffelser som følger reglene i FOA del III skal oppdragsgiver utarbeide et
konkurransegrunnlag som utfyller kunngjøringen, jf. FOA § 17 -1 (1). Grunnlaget skal
(sammen med kunngjøringen) blant annet inneholde opplysninger om hvilken ytelse som skal
anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, endelig frist for mottak av tilbud,
vedståelsesfrist, den relative vekting av tildelingskriteriene og en henvisning til
kunngjøringen. Revisjonens gjennomgang viser at det er utarbeidet et konkurransegrunnlag
som sammen med kunngjøringen inneholder de opplysninger som forskriften krever.
Revisjonen har derfor ingen merknader til dette.

3.5 Kvalifikasjonskrav
Data
Kommunen har stilt krav til skatteattest og HMS-erklæring. Videre har kommunen stilt krav
om dokumentasjon som viser leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, herunder
foretakets siste årsberetning, foretakets regnskapstall og erklæring om foretakets omsetning de
siste årene. I konkurransegrunnlaget framgår det at leverandøren skal være et lovlig etablert
foretak.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf.
anskaffelsesforskriften §7-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMSerklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 17-14 og 17-15. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, jf. FOA § 20-12 (1), alternativt kan det først
gis en tilleggsfrist for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. § 21-3. Vår
gjennomgang viser at kommunen har stilt egne krav til dokumentasjon om kvalifikasjoner fra
leverandørene. Undersøkelsen viser videre at leverandørene har blitt kontrollert i forhold til
disse dokumentasjonskravene. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.
Kommunen har også krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Også dette har
leverandørene blitt kontrollert for. Dette betyr at kommunen har etterlevd forskriftens krav på
dette punkt. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

3.6 Tildelingskriterier
Data
I kunngjøringen på Doffin framgår det at kommunen vil velge «det økonomisk mest
fordelaktige tilbud» vurdert på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i
konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget framgår det imidlertid at «kommunen vil
velge anbudet med lavest pris totalt sett for kommunen».
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Vurderinger
Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av
konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 17 (1) bokstav b nr. 4. Videre er kravet i
anskaffelsesforskriften at tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest
økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf.
§ 22-2 (1). Vår gjennomgang viser at kommunen i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget
har oppgitt to tildelingskriterier (mest fordelaktige tilbud og laveste pris). Til dette vil
revisjonen bemerke at det ikke er anledning å bruke begge disse tildelingskriteriene i samme
anskaffelse. Kommunens anvendelse av tildelingskriterier er derfor ikke i tråd med
forskriftens krav på dette punkt.

3.7 Tidsfrister
Data
Kommunen har i kunngjøringen oppgitt frist for mottak av tilbud eller forespørsel om
deltakelse. Denne er satt til 03.08.2012 kl. 14:00. Sett i forhold til kunngjøringstidspunktet er
fristen på 33 dager. Det er videre fastsatt en vedståelsesfrist. Denne er fastsatt til 30.10.2012.
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel
om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 19-1(1). Dette har kommunen gjort. Det stilles
videre krav om at minimumsfristen skal være minst 45 dager ved en åpen anbudskonkurranse,
jf. FOA § 19-1 (1). Vår undersøkelse viser at den fastsatte tidsfrist ikke er innenfor dette
kravet. Det stilles videre krav om at oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist, jf. § 19-6
(1). Dette er gjort i den undersøkte anskaffelsen.

3.8 Protokoll
Data
Kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser
som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at
«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».
Vår undersøkelse viser at kommunen har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for denne
anskaffelsen. Revisjonen har derfor ingen merknader til dette.

3.9 Avslutning av konkurransen
Data
Det kom inn syv tilbud fordelt på de ulike brøyterodene. Ett av tilbudene ble avvist da det
ikke var innkommet innen tidsfristen. Vår gjennomgang av anskaffelsesdokumentene viser at
alle de seks resterende leverandørene ble tildelt kontrakt på ulike brøyteroder. Revisjonen har
ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at det er sendt meddelelsesbrev til leverandørene
i ettertid.
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Vurderinger
I anskaffelsesforskriften § 22-3 (1) heter det at «oppdragsgiver skal meddele sin beslutning
om hvem som skal tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte leverandører før
kontrakten eller rammeavtalen inngås». Revisjonen har ikke blitt framlagt dokumentasjon om
dette. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er sendt meddelelsesbrev. Videre er det slik at
alle de godkjente tilbyderne ble tildelt kontrakt, noe som i seg selv må anses som en
meddelelse.

3.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune i det
vesentlige har gjennomført anskaffelsen av vintervedlikehold av veier etter de krav som stilles
i forskrift om offentlige anskaffelser. Revisjonen vil imidlertid bemerke følgende:


Kommunen har brukt for kort tidsfrist for å komme med tilbud.



Kommunens bruk av tildelingskriterier er ikke i tråd med regelverket.
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4. FLYTEKAI I VASSDALEN – STRØM OG LYS
4.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder kjøp av varer og tjenester (montering av strøm og lys) som i
anskaffelsesforskriften defineres som en prioritert tjeneste. Det framgår ikke av
anbudsdokumentene om hva som var estimert utgift for denne anskaffelsen, men av tilbud
som kom inn ser vi at anskaffelsen ligger i underkant av kr 600.000,-. Samlet kostnad for
anskaffelsen ligger derfor over den nasjonale terskelverdien (men under EØS-terskelverdien).
Anskaffelsen reguleres derfor av anskaffelsesforskriften del I og del II. Revisjonen legger til
grunn at anskaffelsens anslåtte verdi var relativt kjent for kommunen på det tidspunkt
anskaffelsen ble kunngjort. Dette betyr at det er bestemmelsene i anskaffelsesforskriften del I
og del II som regulerer kommunens anskaffelse av strøm og lys til flytekai i Fossdalen.
Revisjonen legger dette til grunn i den videre gjennomgang og vurderinger nedenfor.

4.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin den 28.09.2012.
Vurderinger
Forskrift om offentlige anskaffelser stiller krav om at anskaffelser av prioriterte tjenester over
nasjonal terskelverdi skal kunngjøres på Doffin. Dette betyr at den undersøkte anskaffelsen er
kunngjort slik forskriften krever. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

4.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skal skje som en åpen anbudskonkurranse.
Vurderinger
Ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene, men over nasjonal terskelverdi (prioriterte
tjenester) kan det benyttes åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 5-1. Kommunens valg av
prosedyren åpen anbudskonkurranse for denne anskaffelsen er dermed i tråd med det
forskriften tillater. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

4.4 Konkurransegrunnlag
Data
Konkurransegrunnlaget framgår av kunngjøringen og en rekke vedlagte dokumenter (som
omhandler tekniske beskrivelser).
Vurderinger
Ved anskaffelser som følge reglene i FOA kapittel II er det ikke krav om at oppdragsgiver
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skal utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for
konkurranse på en tilstrekkelig utfyllende måte, jf. FOA § 8-129. Revisjonens gjennomgang
viser at kunngjøringen inneholder de opplysninger som forskriften krever. Revisjonen har
derfor ikke noen merknader til dette.

4.5 Kvalifikasjonskrav
Data
Kommunen har ikke stilt egne krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav). Revisjonen har
heller ikke blitt framlagt dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at
leverandøren skal legge fram HMS-erklæring og skatteattest.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf.
anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMSerklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist
for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår
gjennomgang viser at kommunen ikke har stilt egne krav til leverandøren, noe som ikke er
påkrevd. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har imidlertid
heller ikke krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen
har brutt forskriftens krav på dette punkt.

4.6 Tildelingskriterier
Data
I kunngjøringen er det oppgitt at leverandørene vil bli vurdert på bakgrunn av «mest
fordelaktige tilbud basert på pris».
Vurderinger
Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen,
eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Det heter videre i
anskaffelsesforskriften at tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest
økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.
Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen oppgis et tildelingskriterium som ikke oppfyller
forskriftens krav. Revisjonen vil videre bemerke at tildelingskriteriet som er oppgitt framstår
som forvirrende, all den tid den både omhandler mest fordelaktige tilbud og pris. Revisjonen
vurderer dette som et avvik fra forskriftens krav.

4.7 Tidsfrister
Data
Kommunen har i kunngjøringen oppgitt frist for mottak av tilbud eller forespørsel om
deltakelse. Denne er satt til 15.10.2012 kl. 12:00. Dette utgjør en frist på 17 dager. Det er ikke
fastsatt noen vedståelsesfrist.
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Vurderinger
I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel
om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Dette har kommunen gjort.
Fristen skal være slik at leverandørene får tilstrekkelig med tid til å innhente nødvendig
dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1.
Revisjonen vurderer at en frist på 17 dager er innenfor dette kravet. Det stilles videre krav om
at oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist. Kommunen har ikke fastsatt noen
vedståelsesfrist for denne anskaffelsen, noe som betyr at forskriftens krav er brutt på dette
punkt.

4.8 Protokoll
Data
Revisjonen har ikke fått seg forelagt noen anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.
Det foreligger imidlertid en administrativ saksutredning som gir noen opplysninger om
konkurransen.
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften § 3-2 heter det at «oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser
som overstiger 100.000 kroner eksl. mva. Det heter videre at «protokollen skal beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen», samt at
«protokollen skal minst omfatte opplysninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4».
I dette tilfellet er det vedlegg 4 om protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner
eksl. mva. som gjelder. Revisjonen vil bemerke at kommunens manglende føring av
anskaffelsesprotokoll gjør at det foreligger brudd på anskaffelsesforskriftens krav til
protokollføring. Mangelen på en slik protokoll representerer også et brudd på grunnleggende
krav for anskaffelser, herunder krav som skal sikre hensynet til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 5.

4.9 Avslutning av konkurransen
Data
Det kom inn ett tilbud. På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble konkurransen
avlyst. Av administrativ saksutredning framgår det at leverandøren ble informert om dette.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en
saklig grunn, jf. FOA § 13-1 (1). Oppdragsgivers økonomi er en slik saklig grunn.
Kommunen har derfor avlyst konkurransen i henhold til vilkår i anskaffelsesforskriften.
I henhold til FOA § 11-14 nr. 2 bokstav d skal oppdragsgiver snarest mulig gi skriftlig
melding med en kort begrunnelse til berørt(e) leverandør(er) dersom konkurransen avlyses.
Kommunen har forelagt revisjonen dokumentasjon som viser at dette er gjort
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4.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune ikke
fullt ut har gjennomført anskaffelsen av strøm og lys til Fossdalen flytekai etter de krav som
stilles i forskrift om offentlige anskaffelser. Avvikene er som følger:


Kommunen har ikke krevd at tilbyder skal framlegge HMS-erklæring og skatteattest
slik forskriften krever.



Det er ikke fastsatt noen vedståelsesfrist for anskaffelsen.



Kommunens bruk av tildelingskriterier er ikke i tråd med regelverket.



Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen.
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5. TILSTANDSRAPPORT OM KOMMUNALE BOLIGER
5.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder kjøp av tjenester (tilstandsrapport – kommunale boliger) som i
anskaffelsesforskriften defineres som en prioritert tjeneste. Det er ikke angitt i noen
dokumenter hva kommunen forventet at anskaffelsen ville koste. Dersom man tar
utgangspunkt i innkomne tilbud så er anskaffelsens verdi på om lag kr 200.000,-. Samlet
kostnad overstiger dermed ikke den nasjonale terskelverdi på kr 500.000,-. Dette betyr at
anskaffelsen reguleres av anskaffelsesforskriften del I. Dette medfører at det stilles mindre
krav til en slik anskaffelse enn for de anskaffelser som også reguleres av forskriften del II og
del III. Revisjonen legger dette til grunn i den videre redegjørelse og vurderinger nedenfor.

5.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin den 03.05.2013.
Vurderinger
For anskaffelser under nasjonal terskelverdi (kr 500.000) stilles det ikke krav til kunngjøring i
Doffin. KOFA30 har imidlertid uttalt at anskaffelser under nasjonal terskelverdi bør gjøres ved
å hente tilbud fra minimum tre leverandører. Dette betyr at kommunens kunngjøring av denne
anskaffelsen i Doffin er i tråd med anskaffelsesforskriften. Revisjonen har derfor ikke noen
merknader til dette.

5.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen vil gjøres som en åpen anbudskonkurranse.
Vurderinger
For anskaffelser under nasjonal terskelverdi stilles det ikke krav til hvilken prosedyre som
skal følges. Dette betyr at kommunens bruk av åpen anbudskonkurranse er i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

5.4 Konkurransegrunnlag
Data
Som vedlegg til kunngjøringen finnes det et dokument med oversikt over kommunens boliger.
Vurderinger
For anskaffelser under nasjonal terskelverdi stilles det ikke krav til konkurransegrunnlag.
Kommunen har derfor opptrådd i tråd med regelverket. Revisjonen har derfor ikke noen
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merknader til dette.

5.5 Kvalifikasjonskrav
Data
I kunngjøringen stilles det krav til at «utførende personell skal være kvalifisert til å utføre
denne typen tilstandsrapport, eksempelvis som godkjent takstmann». Det stilles imidlertid
ikke krav til framleggelse av skatteattest og HMS-erklæring.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav).
Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMS-erklæring fra leverandøren(e) ved
anskaffelser over kr 100.000,-, jf. anskaffelsesforskriften §§ 3-3 og 3-4. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist
for ettersending av den dokumentasjon som mangler. Vår gjennomgang viser at kommunen
har stilt egne krav til leverandøren. Revisjonen har ikke noen merknader til dette. Kommunen
har imidlertid ikke krevd framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at
kommunen har brutt forskriftens krav på dette punkt.

5.6 Tildelingskriterier
Data
I kunngjøringen framgår det at eneste tildelingskriterium er pris.
Vurderinger
For anskaffelser under den nasjonale terskelverdi på kr 500.000,- stilles det ikke særskilte
krav til hvilke tildelingskriterier som skal gjelde. Det stilles imidlertid krav om hvilke
tildelingskriterier som ikke kan brukes, herunder krav til nasjonalitet og lokal tilhørighet, jf.
FOA § 3-1(2). Kommunen har i denne anskaffelsen valgt (laveste) pris som kriterium.
Kommunens valg av tildelingskriterium er derfor i tråd med regelverket for offentlige
anskaffelser. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

5.7 Tidsfrister
Data
I kunngjøringen er frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse satt til 23.05.2013.
Dette utgjør en frist på 20 dager. Det er ikke fastsatt noen vedståelsesfrist.
Vurderinger
For anskaffelser under nasjonal terskelverdi er det ikke fastsatt noen frist for å komme med
tilbud. Kommunens fastsatte frist for å komme med tilbud er derfor i tråd med regelverket for
offentlige anskaffelser. Det stilles heller ikke krav om vedståelsesfrist. Revisjonen har derfor
ikke noen merknader til dette.
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5.8 Protokoll
Data
Kommunen har utarbeidet protokoll fra anbudsåpningen. Kommunen har imidlertid ikke
utarbeidet anskaffelsesprotokoll.
Vurderinger
Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.,
jf. FOA § 3-2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger
gjennom hele anskaffelsesprosessen, og protokollen skal minst omfatte opplysninger som
fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Kommunen har ikke ført en slik protokoll, noe som
er i strid med forskriften.

5.9 Avslutning av konkurransen
Data
Det kom inn seks tilbud, som varierte fra kr 139.000,- til kr 255.000,-. Kommunen valgte
tilbudet med lavest pris. Revisjonen har ikke blitt framlagt dokumentasjon på at det ble sendt
meddelelsesbrev til de leverandørene som deltok i konkurransen.
Vurderinger
For anskaffelser under nasjonal terskelverdi stilles det ingen særskilte krav til avslutningen av
konkurransen. Av hensyn til forutberegnelighet er kommunen imidlertid bundet til å vurdere
de innkomne tilbud på bakgrunn av de kriterier den har satt i konkurransen. I dette tilfellet har
kommunen valgt tilbud basert på det oppgitte kriteriet (pris). For anskaffelser under nasjonal
terskelverdi stilles det ikke særskilte krav til å sende meddelelsesbrev til deltakerne i
konkurransen. Likevel må det ansees å være i strid med god forretningsskikk og god
forvaltningsskikk ikke å sende slik meddelelse. Kommunen har ikke dokumentert at slik
meddelelse er sendt. På dette punkt har derfor kommunen ikke handlet i tråd med
grunnleggende krav i anskaffelsesforskriften.

5.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune ikke
fullt ut har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved anskaffelse av tilstandsrapport –
kommunale boliger. Avvikene er som følger:


Kommunen har ikke krevd framleggelse av skatteattest og HMS-erklæring fra
leverandørene slik forskriften krever.



Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll.



Kommunen har ikke sendt meddelelsesbrev til deltakerne i konkurransen.
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6. RIVING AV KONTORBYGG I NJORDVEIEN
6.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder bygg- og anleggskontrakt (riving av bygg) som i anskaffelsesforskriften
defineres som en prioritert tjeneste. Revisjonen er ikke kjent med hva kommunen har anslått
verdien av anskaffelsen til, men legger til grunn at anskaffelsen sannsynlig ville kunne bli
over nasjonal terskelverdi (kr 500.000,-), jf. innkomne tilbud som var på mellom kr 285.000,og 780.000,-. 31 Samlet kostnad for denne anskaffelsen ville derfor med stor sannsynlighet
være over nasjonal terskelverdi. Revisjonen legger til grunn at anskaffelsens verdi var relativt
kjent for kommunen på det tidspunkt anskaffelsen ble kunngjort. Anskaffelsen reguleres
derfor av anskaffelsesforskriften del I og del II. Revisjonen legger dette til grunn i den videre
gjennomgang og vurderinger nedenfor.

6.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 06.10.2014.
Vurderinger
For anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr 500.000) stilles det krav til kunngjøring i
Doffin, jf. FOA § 2-1 (2). Kommunen har derfor kunngjort anskaffelsen i tråd med kravene i
anskaffelsesforskriften.

6.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skal skje som åpen anbudskonkurranse.
Vurderinger
Ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene, men over nasjonal terskelverdi, kan det benyttes
åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 5-1. Kommunens valg av prosedyren åpen
anbudskonkurranse for denne anskaffelsen er dermed i tråd med det forskriften tillater.
Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

6.4 Konkurransegrunnlag
Data
Konkurransegrunnlaget framgår av et eget dokument kalt konkurransegrunnlag.
Vurderinger
Ved anskaffelser som følge reglene i FOA kapittel II er det ikke krav om at oppdragsgiver
skal utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for
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konkurranse på en tilstrekkelig utfyllende måte, jf. FOA § 8-1. Revisjonens gjennomgang
viser at kunngjøringen og et dokument kalt konkurransegrunnlag sammen inneholder de
opplysninger som forskriften krever. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

6.5 Kvalifikasjonskrav
Data
Kommunen har stilt egne krav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), herunder relevante
referanseprosjekter. Leverandørene har blitt kontrollert på dette. Revisjonen har blitt framlagt
dokumentasjon som viser at kommunen har stilt krav til at leverandøren skal legge fram
HMS-erklæring og skatteattest.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf.
anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMSerklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist
for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår
gjennomgang viser at kommunen har stilt egne krav til leverandøren (noe som ikke er
påkrevd). Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har også krevd
framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen har fulgt
forskriftens krav på dette punkt.

6.6 Tildelingskriterier
Data
I kunngjøringen fremgår det at det er «det mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget», som er valgt som tildelingskriterium.
I konkurransegrunnlaget framgår det at tildelingskriteriene er vektet med pris (60 %) og egne
erfaringer/referanser (40%). Revisjonen registrerer at erfaring/referanser også er inntatt som et
kvalifikasjonskrav (se ovenfor).
Vurderinger
Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen,
eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Det heter videre i
anskaffelsesforskriften at tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest
økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.
Vår undersøkelse viser at det i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget oppgis at det er det
økonomisk mest fordelaktige tilbud som vil bli valgt. Valg av tildelingskriterium er derfor i
utgangspunktet i tråd med anskaffelsesforskriften. Revisjonen vil imidlertid bemerke at
erfaring/referanser både er brukt som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. I følge
avgjørelser i KOFA fører slik sammenblanding til at tildelingskriteriet «erfaring/referanse» er
ulovlig, og at konkurranser på dette grunnlag skal avlyses.32 Det er videre slik at kravet om
erfaring er knyttet til egenskaper ved leverandøren, noe som også utelukker dette å være et
tildelingskriterium. Kommunen har derfor brutt krav i forskriften på dette punkt.
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6.7 Tidsfrister
Data
Fristen for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse er fastsatt til 22.10.2014 kl. 10:00.
Dette utgjør en frist på 16 dager. Vedståelsesfristen er fastsatt til 60 dager etter tilbudsfristen
(22.10.2014).
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel
om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Dette har kommunen gjort.
Fristen skal være slik at leverandørene får tilstrekkelig med tid til å innhente nødvendig
dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1.
Revisjonen vurderer det slik at en frist på 16 dager er innenfor dette kravet. Det stilles videre
krav om at oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist. Kommunen har også fastsatt en
slik frist. Revisjonen har derfor ingen merknader til dette.

6.8 Protokoll
Data
Kommunen har ført anskaffelsesprotokoll.
Vurderinger
Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.,
jf. FOA § 3-2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger
gjennom hele anskaffelsesprosessen, og protokollen skal minst omfatte opplysninger som
fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Kommunen har ført en slik protokoll. Revisjonen
har derfor ingen merknader til dette.

6.9 Avslutning av konkurransen
Data
Det kom inn seks tilbud. Vår undersøkelse viser at kommunen har valgt den leverandør som
etter deres vurdering, basert på tildelingskriterier, var det økonomisk mest fordelaktige
tilbudet. Revisjonen har blitt framlagt dokumentasjon på at det ble sendt meddelelsesbrev til
de leverandørene som deltok i konkurransen.
Vurderinger
Vår undersøkelse viser at valget av leverandør har skjedd i tråd med de angitte
tildelingskriterier. I henhold til FOA § 11-14 nr. 1 bokstav d skal oppdragsgiver gi melding
med begrunnelse til berørt(e) leverandør(er). Dette har kommunen gjort. Revisjonen har
derfor ikke noen merknader til dette.

6.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune ikke
fullt ut har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved anskaffelse av kontrakt vedrørende
riving av bygg. Avvikene er som følger:
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Kommunen har benyttet kriteriumet erfaring/referanser både i
kvalifikasjonsvurderingen og som tildelingskriterium. Dette er i strid med
anskaffelsesforskriften.



Kommunens bruk av tildelingskriterier er ikke i tråd med regelverket.
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7. INDUSTRIOMRÅDE I VASSDALEN
7.1 Bakgrunn
Revisjonens vurdering av hvilken type anskaffelse dette er
Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggskontrakt (etablering av industriområde) som i
anskaffelsesforskriften defineres som en prioritert tjeneste. De innkomne tilbud varierte fra
om lag 7,6 mill. kroner til om lag 13 mill. kroner. Anskaffelsen overstiger dermed nasjonal
terskelverdi (1,6 mill. kroner) for bygge- og anleggskontrakter, men er under EØSterskelverdien (40. mill. kroner). Dette betyr at anskaffelsen reguleres av
anskaffelsesforskriften del I og del II. Revisjonen legger dette til grunn den videre
gjennomgang og vurderinger nedenfor.

7.2 Kunngjøring
Data
Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin 27.04.2010.
Vurderinger
For anskaffelser over nasjonal terskelverdi (1,6 mill. kroner), men under EØS-terskelverdi (40
mill. kroner), stilles det krav til kunngjøring i Doffin, jf. FOA § 2-1 (2). Kommunen har
derfor kunngjort anskaffelsen i tråd med kravene i anskaffelsesforskriften.

7.3 Anskaffelsesprosedyre
Data
I kunngjøringen framgår det at anskaffelsen skal skje som åpen anbudskonkurranse.
Vurderinger
For anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS-terskelverdi, kan det benyttes
åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 5-1. Kommunen har derfor benyttet en
anskaffelsesprosedyre som er i tråd med anskaffelsesforskriften.

7.4 Konkurransegrunnlag
Data
Kommunen har utarbeidet et konkurransegrunnlag. Dette inneholder de opplysninger som
kreves i forskrift.
Vurderinger
Ved anskaffelser som følge reglene i FOA kapittel II er det ikke krav om at oppdragsgiver
skal utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for
konkurranse på en tilstrekkelig utfyllende måte, jf. FOA § 8-133. Revisjonens gjennomgang
viser at kunngjøringen og et dokument kalt hovedentreprise sammen inneholder de
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opplysninger som forskriften krever. Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette.

7.5 Kvalifikasjonskrav
Data
I konkurransegrunnlaget framgår det at kommunen har fastsatt følgende kvalifikasjonskrav:
1. Foretakets økonomiske og finansielle situasjon
2. Faglige kvalifikasjoner, utdanning og pålitelighet
3. Erfaring
4. Teknisk personell og utstyr
5. Rettslige forhold
Vår undersøkelse viser at leverandørene har blitt vurdert i forhold til disse kravene, samt at
kommunen har bedt om dokumentasjon for dette. Kommunen har også bedt at leverandørene
legger fram skatteattest og HMS-erklæring. Revisjonen har ikke noen merknader til dette.
Vurderinger
Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene (kvalifikasjonskrav), jf.
anskaffelsesforskriften §8-4. Oppdragsgiver er videre pålagt å kreve skatteattest og HMSerklæring fra leverandøren(e) jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-7 og 8-8. Manglende
dokumentasjon skal føre til avvisning av tilbudet, alternativt kan det først gis en tilleggsfrist
for ettersending av den dokumentasjon som mangler, jf. §§ 11-10 (1) og 12-3. Vår
gjennomgang viser at kommunen har stilt egne krav til leverandøren (noe som ikke er
påkrevd). Revisjonen har derfor ikke noen merknader til dette. Kommunen har også krevd
framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest. Dette betyr at kommunen har fulgt
forskriftens krav på dette punkt.

7.6 Tildelingskriterier
Data
I kunngjøringen er det oppgitt at tilbudene vil bli vurdert på bakgrunn av det økonomisk mest
fordelaktige tilbud på grunnlag av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. I
konkurransegrunnlaget framgår det at tilbudene vil bli vurdert i forhold til erfaring (30 %) og
pris (70 %). Revisjonen registrerer at erfaring også er brukt som kvalifikasjonskrav (se
ovenfor).
Vurderinger
Hvilke tildelingskriterier som skal gjelde for anskaffelsen skal framgå av kunngjøringen,
eventuelt av konkurransegrunnlaget, jf. anskaffelsesforskriften § 8 (1) b. Det heter videre i
anskaffelsesforskriften at tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest
økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.
Vår undersøkelse viser at kommunen har benyttet tildelingskriterier som er i tråd med
forskriften. Revisjonen vil imidlertid bemerke at erfaring både er brukt som
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. I følge avgjørelser i KOFA fører slik
sammenblanding til at tildelingskriteriet «erfaring/referanse» er ulovlig, og at konkurranser
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på dette grunnlag skal avlyses.34 Kommunen har derfor brutt krav i forskriften på dette punkt.

7.7 Tidsfrister
Data
I kunngjøringen er fristen for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse satt til
26.05.2010. Dette utgjør en frist på om lag 29 dager. I kunngjøringen er det videre fastsatt en
vedståelsesfrist på tre måneder.
Vurderinger
I anskaffelsesforskriften stilles det krav om at oppdragsgiver skal oppgi frist for forespørsel
om deltakelse og innlevering av tilbud jf. § 10-1 og § 8-1 (1) c. Dette har kommunen gjort.
Fristen skal være slik at leverandørene får tilstrekkelig med tid til å innhente nødvendig
dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA § 10-1.
Revisjonen vurderer det slik at en frist på om lag 29 dager er innenfor dette kravet. Det stilles
videre krav om at oppdragsgiver skal fastsette en vedståelsesfrist. Kommunen har også
fastsatt en slik frist. Revisjonen har derfor ingen merknader til dette.

7.8 Protokoll
Data
Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll.
Vurderinger
Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.,
jf. FOA § 3-2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger
gjennom hele anskaffelsesprosessen, og protokollen skal minst omfatte opplysninger som
fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Kommunen har ikke ført en slik protokoll, noe som
er et brudd på anskaffelsesforskriftens krav om dette.

7.9 Avslutning av konkurransen
Data
Det kom inn syv tilbud. Vår gjennomgang av dokumenter viser at leverandørene har blitt
vurdert på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. Vår undersøkelse viser at kommunen
valgte det tilbudet som hadde lavest pris. Revisjonen har blitt informert om at det er sendt
meddelelsesbrev til leverandørene per e-post.
Vurderinger
Vår undersøkelse viser at valget av leverandør har skjedd i tråd med de angitte
tildelingskriterier. I henhold til FOA § 11-14 nr. 1 bokstav d skal oppdragsgiver skal gi
melding med begrunnelse til berørt(e) leverandør(er). Dette har kommunen gjort. Revisjonen
har derfor ikke noen merknader til dette.
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6.10 Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene ovenfor konkluderer revisjonen med at Loppa kommune ikke
fullt ut har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ved anskaffelse av kontrakt vedrørende
etablering av industriområde i Vassdalen. Avvikene er som følger:


Kommunens bruk av tildelingskriterier er ikke i tråd med regelverket.



Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll
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8. SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON
Følger Loppa kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
I denne undersøkelsen har vi tatt for oss seks anskaffelser. Undersøkelsen viser at Loppa
kommune ikke fullt etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.
Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?

Alle de undersøkte anskaffelsene er kunngjort i tråd med regelverket.
Er anskaffelsesprosedyren i henhold til regelverket?

Alle de valgte anskaffelsesprosedyrene er i tråd med regelverket.
Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften krever?

I den grad det er påkrevd hadde alle anskaffelsene et konkurransegrunnlag med det innhold
som kreves.
Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket?

Bruken av kvalifikasjonskrav er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil
imidlertid påpeke at det i noen anskaffelser manglet obligatorisk dokumentasjon, det vil si
framleggelse av HMS-erklæring og skatteattest fra leverandørene.
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket?

Bruken av tildelingskriterier er i all hovedsak i tråd med regelverket. Revisjonen vil imidlertid
bemerke at kommunen i to tilfeller har brukt erfaring både som kvalifikasjonskriterium og
som tildelingskriterium, noe som ikke er tillatt. I slike tilfeller skal konkurransen i så fall
avlyses (jf. KOFA-avgjørelser).
Er tidsfristene i henhold til regelverket?

Fastsettelsen av tidsfrister er i all hovedsak i tråd med regelverket.
Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket?

Anbudskonkurransene blir i all hovedsak avsluttet i tråd med regelverket. Revisjonen vil
imidlertid bemerke at det i flere av anskaffelsene manglet dokumentasjon på at det var sendt
meddelelsesbrev til leverandørene.
Er protokollføringen i henhold til regelverket?

I flere av de undersøkte anskaffelsene manglet det føring av anskaffelsesprotokoll.
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9. ANBEFALINGER
På bakgrunn av de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Loppa kommune gjør følgende:


Fastsetter tilbudsfrister på riktig måte



Fastsetter vedståelsesfrister på riktig måte



Bruker tildelingskriterier på riktig måte



Krever at leverandørene legger fram HMS-erklæring og skatteattest



Fører anskaffelsesprotokoll



Sender meddelelsesbrev til leverandørene
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
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VEDLEGG 2: EKSEMPEL PÅ ANSKAFFELSESPROTOKOLL
Protokoll for anskaffelser som overstiger 500.000 kroner eksl.
mva.35
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele
1
anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst inneholde følgende opplysninger:
1.1 Virksomhetens navn og adresse

1.2 Protokollførers navn

1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det dynamiske
innkjøpssystemet omfatter
1.4 Anslått verdi på kontrakten

2

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt begrunnelse

3

1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, leverandører som er
valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen
Navn:
Begrunnelse:

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk
anledning til å delta i konkurransen
1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning
Navn:
Begrunnelse:

1.9 Navn på alle leverandører som har levert tilbud
1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave
Navn:
Begrunnelse:

1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen
1.12 Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi
Navn:
Begrunnelse:

1.13 Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å overdra til
tredjepart
1.14 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for
konkurransen
1.15 Dato og protokollførers signatur

35
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