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Avgjørelse - klage over avvisningsvedtak
Klagenemndas sekretariat besluttet 23. januar 2019 å avvise klage fra 2 Marine AS (heretter
klager) over konkurranse om anskaffelse av kjøp og utlegging av ny sjøledning og etablering
av 5 landtak og 4 landtakskummer. Konkurransen skjedde i regi av det interkommunale
vannforsyningsselskapet IVAR IKS (heretter innklagede). Grunnlaget for avvisningen var at
sekretariatet fant klagen uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf.
klagenemndforskriften § 9, fordi den klart ikke kunne føre frem.
Klager har i rett tid påklaget avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som er klageinstans i
dette tilfellet, jf. den samme forskriftsbestemmelsen.
Klager har i korthet anført:
Anførslene i den opprinnelige klagen er meget summarisk drøftet. Den første begrunnelsen
som ble gitt for tildeling av kontrakten, var ikke i samsvar med kravet til etterprøvbarhet i
anskaffelsesloven § 4. Det er ikke i samsvar med dette kravet å gi en mer utfyllende
«tilleggsbegrunnelse» etterpå. En mangelfull begrunnelse kan ikke repareres på denne måten.
Det viser en rikholdig praksis i KOFA.
Bemerkninger fra klagenemndas leder:
Nemndas leder, Rieber-Mohn, har gått gjennom sakens dokumenter, herunder den
opprinnelige klagen, tilsvaret og etterfølgende skriv mellom partene, avvisningsvedtaket og
klagen over dette.
Leder vil først bemerke at denne konkurransen følger reglene i forsyningsforskriften del I og
dessuten anskaffelseslovens alminnelige regler om saksbehandlingen. I den opprinnelige
klagen har klager vist til den begrunnelsesplikt som er regulert i anskaffelsesforskriften § 25-1
Postadresse:
Postboks 511
Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Telefon:

+47 55 19 30 00

post@knse.no
www.klagenemndssekretariatet.no

2

(2) og anført at innklagede har brutt denne. Denne anførsel er forfeilet. Nevnte regel gjelder
anskaffelser som følger reglene i del III i den alminnelige anskaffelsesforskriften. Det gjør
som nevnt ikke den foreliggende anskaffelsen.
I klagen over avvisningsvedtaket har klager korrekt lagt til grunn at det er anskaffelsesloven §
4 om kravet til etterprøvbarhet som regulerer spørsmålet om begrunnelsesplikt for innklagede
i denne saken. Leder er enig med sekretariatet i at det ikke følger av dette kravet at det
allerede i tildelingsbrevet skal gis en utførlig og fullt ut tilfredsstillende begrunnelse, slik
kravet er i anskaffelsesforskriften § 25-1 (2). Leder viser også til at den KOFA-praksis som
klager i denne forbindelse viser til, knytter seg til dette strenge kravet og ikke til hva som
følger av krav til begrunnelse etter lovens alminnelige regler om etterprøvbarhet.
Leder er videre enig med sekretariatet i at det etter sistnevnte regler må være tilstrekkelig at
innklagede etter at klage er inngitt, og før kontrakt er inngått, ga en utfyllende begrunnelse for
valg av leverandør. Den begrunnelse som således ble gitt i to omganger, er etter leders syn
tilstrekkelig i henhold til kravet til etterprøvbarhet som følger av anskaffelsesloven § 4.
Evalueringen av nøkkelpersonellets kompetanse og erfaring synes heller ikke å ha vært
spesielt krevende i dette tilfellet.
Leder er på denne bakgrunn enig med sekretariatet i at klagen klart ikke kan føre frem, og at
den er uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.
Konklusjon:
Klagen tas ikke til følge, og avvisningsvedtaket blir å opprettholde.
Denne avgjørelse sendes klager via e-post. Kopi sendes innklagede til orientering.

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Klagenemndas leder
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