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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse 

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 22. juni 2020 på offentlig anskaffelse av 
ikke-akutt pasienttransport. Vi har besluttet å avvise klagen fra behandling i klagenemnda, jf. 
forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9 første ledd, andre punktum. Grunnen 
er at klagen ikke er rettidig. 

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

Bakgrunn:
(1) Sykehusinnkjøp HF kunngjorde, på vegne av Stavanger HF, 27. oktober 2020 en åpen 

anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av ikke-akutt 
pasienttransport. Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til bestemmelsen om bruk av 
innkjøpssentraler, og riktig innklaget er derfor Sykehusinnkjøp HF (heretter innklagede), 
jf. anskaffelsesforskriften § 7-8 andre ledd. Anskaffelsens totale verdi var i kunngjøringen 
estimert til 176 millioner kroner. Tilbudsfristen var 3. desember 2020.

(2) Anskaffelsen var delt inn i 17 delområder. Rammeavtalene ville vare i to år, med opsjon 
på ett pluss ett år. Klagen er avgrenset til delområdet Hå.

(3) Tre leverandører leverte tilbud på delområdet Hå innen tilbudsfristen. Disse var Sandnes 
Taxi AS, Hå Taxisentral SA og Jæren Maxitaxi AS (heretter klager).

(4) I tildelingsbrev av 16. desember 2020 ble det opplyst at rammeavtaler ville inngås med 
Sandnes Taxi AS som første prioritet, og Hå Taxisentral SA som andre prioritet.

(5) Innklagede inngikk rammeavtaler med Sandnes Taxi AS og Hå Taxisentral SA med 
oppstart 1. februar 2021.
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(6) Klager klaget anskaffelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 22. mars 
2021. Klagenemnda avgjorde klagen 4. oktober 2021 i sak 2021/305. Klagenemnda kom 
til at klagers anførsel om at Hå Taxisentral SA skulle ha vært avvist førte frem. Klager 
fikk ikke medhold i at bedømmelsen av tilbudet til Sandnes Taxi AS var gjennomført i 
strid med føringene i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

(7) Klager brakte deretter anskaffelsen inn for klagenemnda på nytt ved klage datert 22. juni 
2022, som denne saken gjelder.

Sekretariatets vurdering:
(8) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. klagenemndsforskriften   

§ 6.

(9) Det fremgår av klagenemndsforskriften § 6 andre ledd, andre punktum at klage må 
fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver. Dersom 
klage fremsettes etter denne fristen skal klagen avvises, jf. klagenemndsforskriften § 9 
første ledd, andre punktum.

(10) Klagen er brakt inn for klagenemnda over ett år og fire måneder etter at rammeavtalene 
ble inngått. Klagen er dermed ikke rettidig, og avvises fra behandling i klagenemnda, jf. 
klagenemndsforskriften § 9 første ledd, andre punktum.

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.

Tora Holm
Seniorrådgiver

Anders Vardeberg
Rådgiver



3

Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post
Advokatfirma Folkman AS Postboks 230 4892 GRIMSTAD

Norge
Ahmed Lindov
ahmed@folkman.no

   
 

.
     


