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Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 23. desember 2016 på offentlig anskaffelse
av nye lokaler for leie til Brevik sjøtrafikksentral. 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)

Kystverket (heretter innklagede) publiserte 1. juli 2016 en annonse for anskaffelse av
nye lokaler for leie til Brevik sjøtrafikksentral. Anskaffelsens verdi var ikke angitt.
Tilbudsfrist var 15. juli 2016.

(2)

I annonsen sto det følgende:
"Søker nye lokaler til Brevik sjøtrafikksentral


I tilknytning til tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen.



Fri sikt til skipsleia blir vektlagt.



Om lag 150 m2 fordelt på VTS-kontrolltom, kontor, møterom, garderobe,
soverom, tekniske rom (inkl. generator).



Lokale skal være tidsaktuelle og med god arealutnytting.



5 parkeringsplasser med moglegheit for elbil.



Innflyttingsklart ved årsskifte 2016/2017. "

Postadresse:
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Telefon: +47 55 59 75 00
Telefaks: +47 55 59 75 99

post@kofa.no
www.kofa.no
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(3)

Ifølge innklagedes notat av 17. oktober 2016 fikk innklagede inn tilbud på syv
lokasjoner fra fem tilbydere, herunder fra Grenland havn IKS (heretter klager) og Vard
Brevik Holding AS, som ble innfusjonert i Vard Group AS (heretter valgte leverandør)
17. desember 2016. Av notatet fremgår det at valgte leverandørs lokaler har fri sikt til
skipsleia. Videre fremgår det at disse lokalene vil være det beste alternativet fordi det er
et moderne lokale med gode fasiliteter og muligheter for "en effektiv plassering av
funksjonene til Brevik VTS". Det ble fremhevet at klagers bygg er gammelt med
eldre/mindre fasiliteter og behov for oppgraderinger. Dette ville, ifølge innklagede,
innebære vanskeligheter med å oppgradere Brevik VTS teknisk samtidig, og at
lostjenesten mest sannsynlig ville måtte flytte på seg.

Sekretariatets vurdering:
(4)

Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf.
klagenemndforskriften § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder leie av lokaler til
Brevik sjøtrafikksentral. Ettersom forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006
nr. 402 ikke kommer til anvendelse, jf. § 1-3 (2) bokstav b, følger anskaffelsen etter sin
opplyste art lov om offentlige anskaffelser.

(5)

Klager anfører at innklagede har brutt loven § 5 ved ikke å følge de objektive kriteriene
som de selv har satt i konkurransen. Innklagede har ifølge klager ikke vektlagt
trafikksikkerhet og hovedoppgaven til sjøtrafikksentraltjenesten: å redusere risiko for
skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling. Herunder har innklagede ikke
vektlagt fri sikt til skipsleia, som er fremhevet i annonsen, hevder klager. I stedet har
innklagede ifølge klager kun fokusert på fasiliteter og moderne lokaler.

(6)

Det følger av annonsen fra innklagede at "fri sikt til skipsleia" ville bli vektlagt. I notatet
med tittel "Nye lokaler i Brevik VTS" fremgikk den nærmere vurderingen og
sammenligningen av tilbudene. I konklusjonsdelen nevnte ikke innklagede at fri sikt til
skipsleia var vektlagt. I punkt 3 på side 2, under "Strømtangveien 19, 3950 Brevik", som
var et av valgte leverandørs alternativer for lokaler, fremgikk det imidlertid at "Det er
fri sikt til skipsleia". Dette viser at sikten er vurdert og vektlagt. Klagers anførsel på
dette punkt fører derfor klart ikke frem.

(7)

Når det gjelder klagers anførsel om at innklagede ikke har vektlagt trafikksikkerhet mer
generelt, er ikke dette et kriterium som er inntatt i annonsen, bortsett fra at fri sikt til
skipsleia ville vektlegges. Fri sikt til skipsleia er som nevnt tidligere vektlagt av
innklagede. Det er dermed ikke i strid med regelverket dersom hensynet til
trafikksikkerhet generelt, ikke er hensyntatt som et eget vurderingsmoment ved
sammenligningen av tilbudene. Regelverket om forebyggende sjøsikkerhet, herunder
stortingsmelding Meld. St. 35 (2015-2016), kan slik denne saken ligger an, åpenbart
ikke ha gitt tilbyderne noen berettiget forventning om dette.

(8)

Videre anfører klager at valgte leverandørs lokasjon ville bli betraktelig dyrere enn
klagers lokasjon, ettersom innklagede ville måtte fortsette å betale leie for dagens
lokaler i nesten ett år, samtidig som innklagede betalte for ny lokasjon. Innklagede har
bestridt dette og fremholder at kostnadene forbundet med oppgradering av klagers
lokaler vil medføre at kostnadene blir like høye som kostnadene ved å bytte lokaler,
ettersom det ville være nødvendig å flytte ut av klagers lokaler i en periode. Klagers
anførsler gir heller ikke på dette punkt grunnlag for å underkjenne innklagedes
evaluering. Klagers anførsel kan derfor klart ikke føre frem.
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(9)

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.
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.

Anneline Vingsgård
direktør/sekretariatsleder

Alette B. Schreiner
førstekonsulent
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