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1 GENERELLE KONKURRANSEREGLER 

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 
nr. 73 («LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») 
som en konkurranse med forhandling, og med en tilbuds- og utvelgelsesprosess 
tilsvarende Best Value Procurement (BVP)-metoden. Nye Veier AS («oppdragsgiver») 
forbeholder seg retten til å inngå kontrakt uten å gjennomføre forhandlinger, jf. FOA § 23-
7 (5). 

Trinn 1 i konkurransen omfatter innlevering av kvalifikasjonsdokumenter i oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy («KGV»), og evaluering og utvelgelse av kvalifiserte 
leverandører. Regler for gjennomføring av trinn 1 (kvalifikasjonsfasen) er gitt i dette 
dokumentet (Kapittel B0). 

Trinn 2 i konkurransen omfatter innlevering av tilbudsdokumenter. De 3 til 5 best 
kvalifiserte leverandørene fra trinn 1 vil bli invitert til å levere tilbud i trinn 2. 
Konkurranseregler for trinn 2 er gitt i Kapittel B1 (tilbudsfasen) og Kapittel B1.1 
(konkretiseringsfasen). 

2 LEVERING AV DOKUMENTASJON FOR KVALIFIKASJON – TRINN 1 I KONKURRANSEN 

All dokumentasjon som etterspørres i trinn 1 skal leveres i oppdragsgivers KGV-løsning. 
Frist for innlevering fremgår i KGV-løsningen. Dokumentasjon som ikke er levert innen 
fristen vil kunne føre til avvisning av leverandøren. 

3 SPRÅKKRAV OG KOMMUNIKASJON 

Alle spørsmål fra leverandørene i trinn 1 skal være på enten norsk, svensk, dansk eller 
engelsk og sendes i KGV-løsningen. Spørsmål og avklaringer fra leverandørene i trinn 1 vil 
bli svart ut til alle dersom de er av interesse for alle leverandører. Svaret vil bli gitt på 
enten engelsk eller norsk avhengig av hvilket språk leverandøren benytter. Spørsmålene 
vil ikke bli oversatt til norsk eller engelsk. Leverandørene må selv gjøre nødvendige 
oversettelser. 

Leverandørene skal levere dokumentasjon relatert til kvalifikasjonsfasen på enten norsk, 
svensk, dansk eller engelsk.    

4 KONFIDENSIALITET OG OFFENTLIGHET 

All informasjon gitt i forbindelse med konkurransen samt ved eventuell etterfølgende 
gjennomføring av kontrakten, skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for 
utenforstående uten samtykke fra oppdragsgiver. Slikt samtykke kan nektes om det 
foreligger saklig grunn. 
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Inntil trinn 1 er gjennomført kan det nektes innsyn i kvalifikasjonsdokumenter og 
anskaffelsesprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg 
verksemd (offentleglova) § 23. 

Etter at valg av 3 til 5 leverandører i trinn 1 er gjennomført, vil 
kvalifikasjonsdokumentasjon og protokoller som utgangspunkt være åpne for innsyn. Det 
er likevel gjort unntak fra innsynsretten for innsyn i opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13.  

Sladdet kvalifikasjonsdokumentasjon skal leveres i KGV-løsningen innen fristen for 
innlevering av dokumentasjon. 

5 KRITERIER FOR UTVELGELSE AV LEVERANDØRER TIL TRINN 2 

Alle oppdragsgivers kvalifikasjonskrav fremgår av KGV-løsningen. Alle som leverer 
kvalifikasjonsdokumentasjon i trinn 1 må tilfredsstille alle skal-kravene. I KGV-løsningen 
er skal-kravene merket med S og et påfølgende nummer. 

Leverandør som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene skal i del IV i ESPD-skjemaet kun 
krysse av for pkt. a – «Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskravene». De som ikke 
tilfredsstiller skal-kravene vil bli avvist fra konkurransen, jf. FOA § 24-2 (1) bokstav a. 
Oppdragsgiver vil også kunne avvise leverandører i henhold til de øvrige 
avvisningsbestemmelsene i FOA kapittel 24. 

Valg av de 3 til 5 best kvalifiserte leverandørene gjøres ut fra svar på bør-kravene. I KGV-
løsningen er bør-kravene merket med B og et påfølgende nummer. De 3 til 5 leverandører 
som oppnår høyest samlede poengsum på bør-kravene vil bli invitert til å levere tilbud i 
trinn 2 (tilbudsfasen).  

Det endelig antallet leverandører som blir invitert til trinn 2 avgjøres av oppdragsgiver. 
Dersom det ikke er minimum 3 kvalifiserte leverandører, forbeholder oppdragsgiver seg 
retten til å invitere 2 leverandører til trinn 2, jf. FOA § 16-12 (3). 

Ved evaluering av bør-kravene vil følgende vekting bli lagt til grunn: 

1) Referanseprosjektenes relevans – vekt 60 % 
a. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene i KGV på 

anleggsreferanseprosjekter – vekt 80 % (av 60 %) 
b. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene i KGV på 

prosjekteringsprosjekter – vekt 20 % (av 60 %) 
 

2) HMSK – vekt 20% 
a. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene i KGV på 

referanseprosjekter HMSK – vekt 50 % (av 20%) 
b. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene på HMSK – 

vekt 30 % (av 20 %) 
c. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene i KGV på H2- 

og F-verdier – vekt 20 % (av 20 %) 
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3) Samfunnsansvar – vekt 20% 
a. Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør-kravene i KGV på 

Samfunnsansvar – vekt 100 % (av 20 %) 

6 FORPLIKTELSESERKLÆRING 

Leverandøren kan støtte seg på kapasiteten til andre foretak for å oppfylle 
kvalifikasjonskravene, uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom 
dem. Leverandøren skal i så fall dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene 
ved å fremlegge en skriftlig forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene.  

Hvilke forpliktede selskaper leverandøren støtter seg på skal fremgå av leverandørens 
ESPD-skjema. Hvert forpliktet selskap skal fylle ut og levere eget ESPD-skjema i KGV-
løsningen. 

Nærmere opplysninger om hvilken kapasitet det enkelte forpliktede selskap skal bidra 
med skal dokumenteres i oppdragsgivers mal for forpliktelseserklæring, som skal leveres 
i KGV-løsningen innen fristen.  

Det fremgår særskilt av kvalifikasjonskravene når kravene gis anvendelse for 
leverandørens forpliktede selskaper.  

7 ARBEIDSFELLESSKAP 

Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, så langt dette er tillatt etter 
reglene i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
av 5. mars 2004 nr. 12 (konkurranseloven).  

Hvilke deltakere som inngår i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal 
ha, skal opplyses om ved utfylling av ESPD-skjema. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal 
fylle ut og levere eget ESPD-skjema i KGV-løsningen.  

Nærmere opplysninger om hvordan arbeidsfellesskapet planlegger å organisere sin 
virksomhet, skal beskrives i særskilt organisasjonskart eller annen dokumentasjon som 
leveres i KGV-løsningen innen fristen.  

Det fremgår særskilt av kvalifikasjonskravene hvordan kravene gis anvendelse for og 
hvordan oppfyllelse skal dokumenteres av arbeidsfellesskapet og de enkelte deltakerne.  
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8 TENTATIV FREMDRIFTSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV TRINN 1 I KONKURRANSEN 

Trinn 1 i konkurransen gjennomføres i henhold til følgende tentative plan: 
 
 
 

DATO BESKRIVELSE 
 

 5. februar 2018 kl 12 Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonskravene. 
 

 12. februar 2018 kl 12 Frist for å innlevere alle dokumentasjonsbevis for 
kvalifikasjonskravene. 
 

5. mars 2018 Kunngjøring av resultatet fra trinn 1 og utvelgelsen av 3 til 5 
leverandører som vil bli invitert til trinn 2 – tilbudsfasen. 

20. mars 2018 Frist for å begjære midlertidig forføyning, jf. FOA § 20-7. 

21. mars 2018 Start trinn 2 – tilbudsfasen. Se for øvrig Kapittel B1 for videre 
tentative fremdriftsplan for trinn 2. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre tidsplanen. 
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