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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse 

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 8. oktober 2022 på offentlig anskaffelse av 
bokskannere. 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) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU (heretter innklagede) sendte ut 

en tilbudsforespørsel den 28. mars 2022 til tre leverandører for anskaffelse av bokskanner 
til Universitetsbiblioteket. Anskaffelsens verdi er angitt å være 600 000 kroner ekskl. 
mva.  Tilbudsfrist var 13. april 2022. 

(2) I tilbudsinvitasjonen var det inntatt en tabell med A-krav og B-krav. Leverandørene skulle 
fylle ut tabellen, og dette dannet grunnlaget for leverandørenes beskrivelse av sitt 
løsningsforslag. Det var angitt at A-krav var «[a]bsolutte krav som må tilfredsstilles». 

(3) Ett av A-kravene i tabellen var at «[s]kanneren må ha minimum 800x800 dpi optisk 
oppløsing».

(4) Innen utløpet av tilbudsfristen mottok innklagede tilbud fra Bibliotekservice AS (heretter 
klager) og MDS Norge AS. 

(5) Klagers tilbud ble avvist som følge av at tilbudet oversteg innklagedes budsjettramme. 

(6) Kontrakt ble inngått med MDS Norge AS (heretter valgte leverandør) den 9. mai 2022. 
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(7) Saken ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 10. oktober 2022. 

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

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder 
anskaffelse av bokskanner som er en vareanskaffelse. Anskaffelsens verdi er estimert til 
600 000 kroner ekskl. mva. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73 
følger anskaffelsen forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 974 del I, jf. 
forskriften §§ 5-1 og 5-3.

(9) Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist grunnet manglende 
oppfyllelse av det absolutte kravet om at skanneren måtte ha minimum 800x800 dpi 
optisk oppløsing.

(10) Loven og forskriften oppstiller få konkrete krav for gjennomføringen av anskaffelser etter 
forskriften del I. Konkurransen må likevel gjennomføres i tråd med prinsippene i loven § 
4, herunder prinsippet om forutberegnelighet. Dette medfører at oppdragsgiver – også i 
konkurranser etter forskriften del I - må forholde seg til de krav som er oppstilt.

(11) Et avvik foreligger der et tilbud på ett eller flere punkter skiller seg fra det som fremgår 
av anskaffelsesdokumentene. Det vil typisk innebære at oppdragsgiveren ikke kan kreve 
oppfyllelse i henhold til kontrakten og/eller kravspesifikasjonen dersom tilbudet 
aksepteres. Tilbudet tolkes objektivt i lys av konkurransegrunnlaget for å avgjøre om det 
foreligger avvik. 

(12) Valgte leverandør innga tilbud på skanneren «CopiBook VShape 2xA3», og har bekreftet 
i tilbudet at skanneren oppfyller kravet om 800x800 dpi optisk oppløsing.

(13) Klager er klar over at valgte leverandør oppgir at deres tilbudte skanner gir 800x800 dpi 
optisk oppløsning, og at dette også fremgår av en brosjyre vedlagt tilbudet. Klager mener 
imidlertid at så lenge skanneren baserer seg på det kameraet som oppgis i spesifikasjonen 
(E-EXTRA), er det ikke mulig med den oppløsningen. Klager viser til at det samme 
kameraet brukes i en rimeligere skanner, hvor kameraet setter en grense på 600x600 dpi. 
Dette er ifølge klager fordi billedbrikken er fysisk begrenset til det.

(14) I brosjyren for produktet vedlagt valgte leverandørs tilbud, er det oppgitt en optisk 
oppløsning for produktet på enten 600x600 dpi, eller 800x800 dpi med kameraet E-
EXTRA. Innklagede har fått bekreftet fra produsenten av produktet, at tilbudt skanner 
oppfyller kravet om 800x800 dpi optisk oppløsning, også i A3 format. Det er derfor ikke 
holdepunkter for at valgte leverandørs tilbud inneholder et avvik fra kravet i 
kravspesifikasjonen. Klagers anførsel kan derfor klart ikke føre frem. 

(15) Ettersom sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, avvises den som 
uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 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.
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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.

Line Rakner
Seksjonsleder

Synne Martinussen
Juridisk rådgiver

Vedlegg:

1 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post
Norges Tekniske-Naturvitenskapelige 
Universitet NTNU

          7491 TRONDHEIM
Norge

Vibeke Hagen
vibeke.hagen@ntnu.no

Bibliotekservice AS Postboks 9102 3006 DRAMMEN
Norge

Peter Holst
peter@bibliotekservice.n
o
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