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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse  

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 28. februar 2020 på offentlig anskaffelse av 

biladministrasjonsverktøy. Vi har besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for 

behandling i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. 

Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem.  

Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.  

 

Bakgrunn: 

(1) Vefsn kommune (heretter innklagede) publiserte 31. januar 2020 en 

intensjonskunngjøring om tildeling av kontrakt for kjøp av biladministrasjonsverktøy. 

Anskaffelsen ble i intensjonskunngjøringen punkt II.1.7) estimert til 600 000 kroner 

ekskl. mva.  

(2) I intensjonskunngjøringen punkt II.1.4) («Kort beskrivelse») ble anskaffelsen beskrevet 

slik:  

«Vefsn Kommune har til hensikt å inngå kontrakt med Electric Time Car AS om leveranse 

av et helhetlig frittstående biladministrasjons- og oppfølgingssystem for sine kjøretøy. 

Formålet med anskaffelsen er å gi Vefsn Kommune en bedre og mer helhetlig oversikt 

over kjøretøyflåtene sine, samt å effektivisere driften av kjøretøyparken.» 

(3) Som begrunnelse for hvorfor tildeling av kontrakt ville skje til ETC Electric Time Car 

AS (heretter valgte leverandør) uten forutgående kunngjøring av en konkurranse, 

fremgikk det av intensjonskunngjøringen punkt IV.1.1) («Type prosedyre») blant annet 

at «Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften», og at «Etter en 

grundig undersøkelse av markedet, finner vi at det kun er en Leverandør som kan levere 

denne typen helhetlig kjøretøyadministrasjonssystem.» 

(4) Kontrakt mellom innklagede og valgte leverandør ble inngått 27. februar 2020.  
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(5) Innklagede mottok 28. februar 2020 e-post fra ABAX AS (heretter klager) der klager 

opplyste at selskapet ville klage inn anskaffelsen for Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser på grunn at manglende kunngjøring av konkurranse.  

(6) Klagen ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 28. februar 2020. 

Sekretariatets vurdering: 

(7) Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Kravet om saklig klageinteresse i 

klagenemndsforskriften § 6 annet ledd gjelder ikke, jf. forskriften § 13a første ledd. 

Klagen er rettidig, jf. klagenemndsforskriften § 13a andre ledd.  

(8) Anskaffelsen gjelder biladministrasjonsverktøy, som er en vareanskaffelse. Kontrakten 

som er inngått med valgte leverandør har etter det opplyste en verdi på totalt 600 000 

kroner ekskl. mva. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73, 

følger anskaffelsen dermed forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 

974 del I, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3.  

Ulovlig direkte anskaffelse – manglende kunngjøring av konkurranse 

(9) Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe 

biladministrasjonsverktøy direkte fra valgte leverandør uten å kunngjøre konkurranse for 

anskaffelsen. Klager viser til at forskriften § 13-4 ikke ga innklagede grunnlag for å 

gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse.  

(10) En ulovlig direkte anskaffelse er «en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det 

foreligger en kunngjøringsplikt», se blant annet merknadene til lov om offentlige 

anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (anskaffelsesloven) § 12 i Prop. 51 L (2015-2016).  

(11) Utgangspunktet er at oppdragsgiver har plikt til å kunngjøre i Doffin alle anskaffelser 

som overstiger 1,3 millioner kroner ekskl. mva., jf. forskriften §§ 5-1 (2) og 8-17. 

Anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien i forskriften § 5-3, skal i tillegg 

kunngjøres i TED-databasen.  

(12) Anskaffelsen gjelder som nevnt kjøp av biladministrasjonsverktøy til innklagedes 

kjøretøy, til en verdi av 600 000 kroner ekskl. mva., noe som er under de 

kunngjøringspliktige terskelverdiene i forskriften §§ 5-1 og 5-3. Anskaffelsen følger 

forskriften del I, og det foreligger dermed ingen plikt til å kunngjøre anskaffelsen.  

(13) Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse kan derfor klart ikke føre frem.  

Kravet til konkurranse i loven § 4 

(14) Loven og forskriften del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre. Det 

følger imidlertid av kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 4, at oppdragsgiver – 

også i konkurranser etter forskriften del I – så langt det er mulig skal sørge for at kontrakt 

inngås på bakgrunn av konkurranse.  

(15) Når det gjelder klagers merknader til at innklagede ikke har sørget for tilstrekkelig 

konkurranse om kontrakten, viser sekretariatet til at innklagede foretok 

markedsundersøkelser i forkant av tildelingen, forhørte seg med andre kommuner og 

publiserte en intensjonskunngjøring, der formålet nettopp er å gjøre anskaffelsen kjent 

for potensielle leverandører.  
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(16) Klagers anførsel kan derfor klart ikke føre frem.  

(17) Ettersom sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, avvises den som 

uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. 

 

Klageadgang:  

Dere kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som i så fall vil avgjøre om 

klagen likevel skal behandles av klagenemnda. Klagenemndas leder kan bare ta stilling til de 

faktiske forholdene som er vurdert i denne avvisningen, og det er ikke anledning til å fremme 

nye rettslige anførsler/påstander. Det holder derfor at du informerer sekretariatet om at du 

påklager avvisningsvedtaket. 

En slik klage må foreligge senest tre virkedager etter at dere er blitt kjent med vårt 

avvisningsvedtak. Med virkedager menes her alle dager unntatt lørdager, søndager, offentlige 

helligdager og offentlige fridager. Klagefristen kan ikke forlenges.  

 

 

 

 

Peter Aadland 
Seniorrådgiver 

 

Bernt Bjørnsen Magnus 
Rådgiver 
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