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Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige
anskaffelser

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende
dokumenter:
•
•
•

Kapittel B1 Konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle
konkurransereglene.
Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner - anbudskonkurranse, som
inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.
Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud - anbudskonkurranse,
som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.
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Prosedyre

3

Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m.

Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre:
Åpen anbudskonkurranse.

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse:
https://www.mercell.com/en/tender/110925091/troms-og-finnmark-fylkeskommunetender.aspx?_tenderid=124367999

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og B3.
Tilbudet må leveres på korrekt konkurranse.
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte
(GB).
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.
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Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4)
og 14-2 (1). Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, jf. punkt 3 ovenfor.
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen
måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.
Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren
bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre
gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.
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Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
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Kommunikasjon
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Språkkrav
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Avvik

Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår
direkte av konkurransegrunnlaget.

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør
skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med mindre
oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i
konkurransedokumentene.

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens
tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av
tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren.
Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med
valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §§ 9-6 (1)
og 24-8 (1) bokstav b).
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Avklaringer
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Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
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Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. §§ 9-3 og 23-5.

Innsendte tilbud vil ikke bli returnert til leverandøren.

Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede i
klagen:

Fylkesvegprosjekter:
De(n) aktuell(e) fylkeskommune(r) er rett innklaget.
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Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig
virkning.

