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Avgjørelse - klage over avvisningsvedtak
Klagenemndas sekretariat besluttet 23. januar 2017 å avvise klage fra Boreal Transport Nord
AS (heretter klager) over en konkurranse med forhandling om anskaffelse av fergetjenester,
der oppdragsgiveren var AtB AS (heretter innklagede). Bakgrunnen for avvisningen var at
sekretariatet fant klagen uhensiktsmessig for behandling i nemnda, jf. klagenemndforskriften
§ 9, da den klart ikke kan 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:
Det vises til den opprinnelige klagen. I sitt summariske vedtak har sekretariatet ikke vurdert
om tilbudet fra klager faktisk oppfylte og dokumenterte oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i
konkurransegrunnlaget. Det har heller ikke vurdert om oppdragsgiver ikke bare har en rett,
men også en plikt til å gi klager en tilleggsfrist for å ettersende dokumentasjon. For øvrig er
den tolkningen av regelverket som innklagede har lagt til grunn meningsløst rigid og
formalistiske og skadelig for samfunnet.
Bemerkninger fra klagenemndas leder:
Nemndas leder, Rieber-Mohn, har gått gjennom sakens dokumenter, herunder den
opprinnelige klagen, tilsvaret, etterfølgende prosesskrift, avvisningsvedtaket og klagen over
dette.
Innklagede har avvist klager fra konkurransen fordi ett av kvalifikasjonskravene i
konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. I dette kravet het det blant annet: «Tilbyder skal stå
inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften». For å
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dokumentere at kvalifikasjonskravet var oppfylt, var det stilt krav om at signert HMSerklæring skulle vedlegges tilbudet.
Det er på det rene at slik erklæring ikke var vedlagt tilbudet innen tilbudsfristens utløp.
Innklagedes vurdering av tilbudet fra klager, uavhengig av den manglende HMS-erklæring,
var at det nevnte kvalifikasjonskravet ikke var oppfylt. Det er blant annet vist til at tilbudet
var for knapt vedrørende forholdet til helselovgivningen. Denne vurderingen kan i meget
begrenset grad overprøves av klagenemnda. I likhet med sekretariatet kan ikke leder se at det i
denne situasjon var regelstridig av innklagede å avvise tilbudet fra klager. Leder kan heller
ikke se at det var feil av innklagede å se bort fra den egenerklæring om HMS som klager
tidligere hadde sendt inn til innklagede i forbindelse med en annen kontrakt mellom partene.
Leder finner ikke at innklagede i dette tilfellet hadde en plikt til å gi klager en tilleggsfrist for
ettersendelse av dokumentasjon og slutter seg fullt ut til det sekretariatet anfører i avsnittene
(14), (15) og (16) i avvisningsvedtaket.
Etter dette er leder enig med sekretariatet i at klagen klart ikke vil føre frem, og at den følgelig
er uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.
Konklusjon:
Klagen tas ikke til følge, og avvisningsvedtaket opprettholdes.
Denne avgjørelse sendes klager via e-post. Kopi sendes innklagede til orientering.

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Klagenemndas leder
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