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Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974),
om ikke annet er angitt.
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud, følger
av kapittel B1 og B3.

2

Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16

2.1

Generelt

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert.
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1)
bokstav a).

2.2

Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
Dokumentasjonskrav:
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.

2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten,
og skal oppfylle følgende krav:
• Leverandørens egenkapital skal være positiv.
• Leverandørens gjennomsnittlige årlige omsetning de 3 siste årene skal være minst
2 mill kr pr år.
Dokumentasjonskrav:
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens
regnskapstall. Skjema i kapittel E2 punkt 4 skal fylles ut.

Troms og Finnmark fylkeskommune
5450 Hinnøy og Øyriket 2022 - 2026
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner – anbudskonkurranse

B2 - 3
2021-12-08

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet
ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4
2.4.1

Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Relevant erfaring

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
følgende arbeider:
1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: drift og vedlikehold av veger
2: Følgende deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktarbeidet:
• sommerdrift
• renhold av trafikkarealer/trafikkobjekter
• arbeidsvarsling og trafikkavvikling
• drift av dreneringssystemer
Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf.
skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:
•
•
•
•
•
•

2.4.2

Navn på mottaker (oppdragsgiver)
Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold
til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.
Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble
utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).
Tidspunkt for leveransen.
Kontraktens verdi.
Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

Byggherrers erfaringer

Kvalifikasjonskrav:
Troms og Finnmark fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med leverandøren vil
bli vurdert.
Det kreves at leverandøren kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomført på tilfredsstillende måte.
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Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
• dokumentasjon av utført kvalitet
• oppfyllelse av kontrakter
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
• overholdelse av frister
• oppfølging i reklamasjonstiden
• bruk av lærlinger
Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.5

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet

2.5.1

SHA system

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet
av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.
Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA.
2. Innholdsfortegnelse til systemet.
3. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.
2.5.2

Ulykkesfrekvens (H1-verdi)

Kvalifikasjonskrav:
Leverandør og dets sentrale kontraktsmedhjelpere bør ha en gjennomsnittlig H1-verdi for
de siste tre år lavere enn 15
Dersom H1-verdien er høyere enn 15 skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi.
Dersom leverandøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver
enkelt av deltakerne.
H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk
multiplisert med 106.

Dokumentasjonskrav:
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1. Oversikt over H1-verdi for leverandøren og sentrale kontraktsmedhjelpere de siste tre
år. Med «leverandøren og sentrale kontraktsmedhjelpere» menes her leverandøren
selv, alle aktører i et evt. arbeidsfellesskap, samt evt. virksomheter som leverandøren
støtter seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravene.
2. Dersom H1-verdien er høyere enn 15 skal det redegjøres for utviklingstendensen for
H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1verdi. Videre skal det med tilbudet følge en egen redegjørelse for om det er iverksatt
forbedringstiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse tiltakene.
2.5.3

Ytre miljø

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, Systemet skal være
gjenstand for jevnlig revisjon.
Dokumentasjonskrav:
1. Fremleggelse av miljøstyringssystem.
2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.
2.5.4

Kvalitetsstyring

Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et velfungerende kvalitetsstyringssystem for leveransen, med relevans
for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.
Dokumentasjonskrav:
1. Fremleggelse av kvalitetsstyringssystemet.
2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

3 Øvrige bestemmelser
3.1

Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner

Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder
som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
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Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av
avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2
Leverandør skal i tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent
organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt
som leverandør, skal leverandør fremlegge tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som
leverandøren selv har fremlagt for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under
kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2.

4

Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4, jf. § 16-10 (1).
Følgende dokumentasjon skal leveres:
• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til
virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.
•

Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten som
leverandøren støtter seg på i henhold til kravene i punkt 2.3 og/eller 2.4, samt
dokumentere kvalifikasjonskravene til virksomheten i punkt 2.2.

•

Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del
av tilbudet, jf. punkt 6.

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4).
Følgende dokumentasjon skal leveres:
• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
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4.2 Fellesskap av leverandører

Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11.
De deltakende leverandørene skal i så fall levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.
Følgende dokumentasjon skal leveres:
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt
leverandør som deltar i fellesskapet.
Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og om
nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i tillegg.
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om
avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a)
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.

5 Særlig om nyetablerte leverandører

En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet
under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han
likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke
for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte
leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre
kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nærmere angitte kravene.
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b).

6

Krav til leverandørens dokumentasjon av
kvalifikasjonskravene

6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 171.
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Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter
seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

av

6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
1. Utfylt ESPD-skjema.
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E.
3. De dokumenter som etterspørres under dokumentasjonskravet for hvert enkelt
kvalifikasjonskrav, jf. bestemmelsen inntatt nedenfor.
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av tilbudet
innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 24-2 (3)
bokstav g.
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre
henvisning.

7 Avklaringer

I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 8 tilsvarende.

