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Offent lige an skaff el ser:

Hvor dan an buds - 
 kon kur ran ser vin nes
Offent lige inn kjø pe re er for plik tet til å føl ge en rek ke grunn prin sip per som blant  
an net krav til kon kur ran se, li ke be hand ling, gjen nom sik tig het og for ut be reg ne lig het,  
et ter prøv bar het og for ret nings mes sig het.

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat
Arn hild Dor di Gjøn nes
Næ rings li vets Hovedorganisasjon

Det offent lige kjø per for nær 400 mrd.  
i året. Med and re ord dis po ne rer of fent lig 
sek tor en ve sent lig del av res sur se ne  
i sam fun net. Fo kus på re gel ver ket har 
vært og vil være nød ven dig også i frem-
ti den, men det må bli et ster ke re fo kus 
på den innkjøpsfaglige si den ved an skaf-
fel sen. Det te er helt nød ven dig for å få 
økt fo kus på kost nads ef fek ti ve an skaf-
fel ser og fyl le hand lings rom met med 
god innkjøpsfaglig prak sis. Det er vik tig 
å få frem at inn kjøp er et fag og ikke 
bare et fo kus på re gel ver ket. Først når 
det te aner kjen nes, vil sik re, gode inn-
kjøps pro ses ser få like stort fo kus som 
re gel ver ket.

Plan leg gings fa sen vil der for være «alfa og 
ome ga» ved en an skaf fel se. Her leg ges 
grunn la get for godt gjen nom før te an skaf-
fel ser som skal sik re uli ke for de ler, som 
god sam funns mes sig bæ re kraft, bruk av 
elek tro nis ke løs nin ger som øker sty rings-
ev nen og sik rer gjen nom sik tig het og et ter-
prøv bar het og et kon kur ran se dyk tig 
næ rings liv som gir gode an skaf fel ser både 
for det offent lige og inn byg ger ne. Gjen-
nom fø ring av an skaf fel sen om fat tes av 
re gel ver ket for offent lige an skaf fel ser med 
ut ar bei del se av kon kur ran se grunn lag, 
kunn gjø ring, le ve ran dør valg og kon trakts-
inn gå el se. Etter at kon trakt er inn gått, 
re gu le res an skaf fel sen av kon trak ten med 
til hø ren de do ku men ter.

An skaf fel ses pro ses sen i et 
nøt te skall
Offent lige inn kjø pe re er bun det av re gel-
ver ket for offent lige an skaf fel ser. Det te 
re gel ver ket er sel ve lo ven og for skrif ter, 
som man en kelt kan si er opp drags gi vers 
verk tøy kas se. Her lig ger alle pro se dy rer 
som kan tas i bruk ved den en kelte an skaf-
fel sen. Opp drags gi ver vel ger selv pro se-
dyrer ut fra be hov.

Kunn gjø ring av kon kur ran sen
Alle an skaf fel ser som over sti ger 500 000 kr 
(ekskl. mva) skal kunn gjø res på  
www.doffin.no. Det te er den nor ske da ta-
ba sen for offent lige an skaf fel ser. Man ge 
offent lige inn kjø pe re kunn gjør også kon-
trak ter un der den ne ver dien, en ten på sin 
egen hjemme side, i DOF FIN el ler i avi sen. 
På den ne må ten når inn kjø pe ren po ten-
sielle le ve ran dø rer, både sto re og små.  
Når opp drags gi ver skal vur de re ver dien av 
sel ve an skaf fel sen, må kon trak tens leng de, 
op sjo ner og even tuell for len gel se av kon-
trak ten med reg nes.

Grunn leg gen de krav til alle 
an skaf fel ser
Uan sett an skaf fel sens ver di, inne hol der 
re gel ver ket en rek ke grunn prin sip per  
som offent lige inn kjø pe re er for plik tet til  
å føl ge. Dis se prin sip pe ne om fat ter krav til 
kon kur ran se, li ke be hand ling, gjen nom sik-
tig het og for ut be reg ne lig het, et ter prøv-
barhet, for ret nings mes sig het og kra vet om 
at kon kur ran sen skal gjennom fø res på en 
måte som står i for hold til kon kur ran sen. 
Det te be tyr at det skal være en re ell  
kon kur ran se for alle inn kjøp mel lom 
100 000 kr og 500 000 kr.

Opp drags gi ver skal føre pro to koll for alle 
opp drag over 100 000 kr ekskl. mva. 
Vi de re skal opp drags gi ver for alle an skaf-

fel ser over 100 000 kr kre ve at samt li ge 
nor ske le ve ran dø rer som le ve rer til bud, 
skal frem leg ge skat te at test for mer verdi-
avgift og skat te at test for skatt. For ar beid 
som ut fø res i Nor ge, skal det le ve res en 
HMS-egen er klæ ring ved an skaf fel ser over 
100 000.

Grunn la get for kon kur ran sen
Kon kur ran se grunn la get skal in ne hol de 
opp lys nin ger om hvil ken yt el se som skal 
an skaf fes. Det ut arbei des en krav spe si fi ka-
sjon som spe si fi se rer den øns ke de yt el sen. 
Kon kur ran se grunn la get skal vi de re gi opp-
lys nin ger om pro se dy re som er valgt og 
hvor dan den skal gjennom fø res, hvil ke 
krav som stil les til le ve ran dø ren (kva li fi ka-
sjons krav), hvor dan dis se kra vene skal 
do ku men te res og hvil ke til de lings kri te ri er 
som er valgt.

Kon kur ran se for mer
Opp drags gi ver kan vel ge mel lom uli ke 
kon kur ran se for mer, som åpen an buds-
kon kur ran se, be gren set an buds kon kur-
ran se, kon kur ran se pre get dia log og kon-
kur ran se med for hand ling. Opp drags-
giver kan vel ge mel lom dis se pro se dy re ne 
ved na sjo nale an skaf fel ser, mens ved 
EØS-an skaf fel ser er det kun i unn taks til-
fel ler at for hand lin ger kan be nyt tes. Hva 
som innkjøpsfaglig vil være best, må vur-
de res ut fra hva som innkjøpsfaglig vil gi 
en mest mu lig ef fek tiv an skaf fel se. Når 
opp drags gi ver har valgt en kon kur ran se-
form, er han bun det av den gjen nom hele 
kon kur ran sen. Der som opp drags gi ver 
øns ker å end re kon kur ran se form, må 
kon kur ran sen av ly ses og opp drags gi ver 
be gyn ne på nytt. Der for er det vik tig å 
ten ke seg om før man vel ger pro se dy re. 
Ved enk le hyllevareanskaffelser hvor til-
bu de ne lett kan sam men lig nes, vil åpen 
an buds kon kur ran se være en grei form å 
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be nyt te. Der som ut ar bei del se av til bud 
vil være en om fat ten de pro sess for le ve-
ran dø re ne, vil be gren set an buds kon kur-
ran se være et al ter na tiv. Kon kur ran se pre-
get dia log el ler kon kur ran se med for-
hand ling vil som of test være mere res surs-
kre ven de enn en åpen an buds kon kur-
ran se. Opp drags gi ver må også vur de re 
hvor vidt det er hen sikts mes sig å fore ta  
en pre kva li fi se ring for å be gren se an tall 
del ta ke re som får le ve re til bud.

Krav til yt el sen
Krav spe si fi ka sjo nen er opp drags gi vers 
be skri vel se av hva som skal an skaf fes. 
An skaf fel sen kan detaljbeskrives, men det 
an be fa les å bru ke be hovs spe si fi ka sjo ner 
el ler an gi vel se av funk sjons krav. Ved bruk 
av sli ke spe si fi ka sjo ner, kan le ve ran dø ren 
let te re til by mer kom pe ten te løs nin ger og 
in no va ti ve an skaf fel ser.

Kvalifikasjonskriterier
Opp drags gi ver kan stil le krav til le ve ran-
dø rens eg net het. Kri te rie ne som bru kes  
i den ne for bin del se, kal les kvalifikasjons-
kriterier. Dis se kri te rie ne led sa ges av do ku-

men ta sjons krav, hvor le ve ran dø ren må 
do ku men te re at kri te rie ne kan opp fyl les. 
Kva li fi ka sjons kra ve ne som kan stil les, er 
krav til le ve ran dø rens tek nis ke kva li fi ka-
sjo ner (f.eks. fag lig kom pe tan se, ef fek ti vi-
tet, er fa ring, på li te lig het) og fi nan si el le og 
øko no mis ke stil ling (f.eks. so li di tet, le ve-
dyk tig het). Krav til le ve ran dø rens kva li fi-
ka sjo ner skal i ho ved trekk an gis i kunn-
gjørin gen, men kan også ut arbei des i et 
eget kvalifikasjonsgrunnlag.

Opp drags gi ver kan ved be gren set an buds -
kon kur ran se og kon kur ran se med for-
hand ling fast set te en øvre og ned re 
gren se for an tall le ve ran dø rer som skal  
få være med i sel ve til buds run den. Når 
opp drags gi ver fore tar en ut vel gel se blant 
kva li fi ser te til by de re, må pro ses sen for 
ut vel gel sen være be skre vet. Opp drags-
giver kan vel ge uli ke utvelgelsesformer, 
som best kva li fi sert, best kon kur ran se-
dyna mikk og lodd trek ning. I sist nevn te 
til fel le må le ve ran dø re ne fal le noen lun de 
likt ut etter de kri te rie ne el ler den me to-
den som opp drags gi ver har valgt å 
an ven de.

Av slut ning av kon kur ran sen
Til de ling av kon trak ten skal skje på basis 
av hvil ket til bud som er det øko no misk 
mest for del ak ti ge el ler ute luk ken de på 
basis av hvil ket til bud som har den la ves te 
pri sen. Det er opp drags gi ver som tar  
val get, men det te må stå i kunn gjø rin gen 
og kon kur ran se grunn la get.

Når det gjel der la ves te til bud, er det kun 
et spørs mål om å kom me frem til la ves te 
pris. Der som kon trak ten skal til de les le ve-
ran dø ren med det øko no misk mest for del-
ak ti ge til bu det, må opp drags gi ver på for-
hånd fast set te hvil ke kri te rier som blir 
vekt lagt. I mot set ning til kvalifikasjons-
kriteriene som er mi ni mums kri te ri er, er 
til de lings kri te rie ne kon kur ran se kri te ri er. 
Her gjel der det å score best på hvert til de-
lings kri te ri um. Opp drags gi ver skal vel ge 
til bu det som best opp fyl ler kri te rie ne.

Be grun nel se
Opp drags gi ver er i fle re til fel ler for plik tet 
til å gi le ve ran dø ren en be grun nel se for 
sine be slut nin ger. Det te gjel der når en 
le ve ran dør el ler et til bud blir av vist, når 
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årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

Å bytte til Total Årsoppgjør er enklere enn du tror.
99% kundetilfredshet sier sitt om brukeropplevelsen...

Les mer på www.mokastet.no/bytt

Tlf: 69 15 84 00 -   firmapost@mokastet.no

”Vi har alltid store 
forventninger til programmet 
og blir aldri skuffet.”

”Takk for et supert program. 
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”

”Takk for at dere virkelig klarer å 
levere så tidlig i desember. Perfekt 
timing da jeg er i gang med å 
ferdigstille årsoppgjør.”

”Notesenteret var HELT TOPP – dette var 
BRA!!! Alle mine skal over på denne 
fremfor å tulle med noter ved siden av.”

”Benytter anledningen nok 
en gang til å skryte av dere. 
Kjempegodt program og 
supergod service!”

”Det er alltid oppdatert, meget brukervennlig, 
oversiktlig, rask tilbakemelding. 
Det er sjelden feil og dersom de skulle 
forekomme blir de hurtig rettet. Meget bra!”

”Vi får alltid raskt svar når vi har 
behov for support. Dette gjelder ikke 
bare programmet, men også faglige 
spørsmål til ligningspapirer, 
årsregnskap med mer.”

”Her er alle eventualiteter tatt til grunn. 
Det er vanskelig å gjøre noe som blir feil. 
Det er bra beskrivelse hele veien og gode 
”informasjonskapsler” i saldobalansen.”

”Kunnskap hos dem som skal 
hjelpe meg i en hektisk periode 
er avgjørende for å gi god 
service. Her er Mokastet Data AS 
best i klassen.”

” Programmet skjemmer oss bort med sin 
nøyaktighet og det gjør ligningspapirer 
nærmest helt ferdig for oss. 
Vi stortrives med Total og det er derfor vi 
aldri har hatt tanke om å skifte 
årsoppgjørprogram.”

”Som tidligere bruker av 
###  så jeg med gru fram til 
nytt program med masse 
telefoner for å komme i gang. 
Men jeg må si jeg er imponert. 
Har kjørt igjennom et par 
klienter, hentet fra og levert til 
Altinn uten problem.”

”Et uvurderlig program. 
Programmet er oppdatert og à jour og 
brukerstøtten er hurtig og god.  
Total bidrar til et effektivt årsoppgjør.”

”Total har lagt stor vekt på 
automatikk. Vi bruker 
”Minihjelp”-malen som 
arbeidsmetode i Total og 
da blir ingenting glemt.”

”Når det gjelder 
Mokastet Data AS er 
alle superlativer brukt 
opp. Seier derfor berre 
tusen takk og ha en 
fin helg!”

Mokastet Data AS overtar 
Sticos Årsoppgjør!
Mokastet Data AS overtar rettighetene til Sticos Årsoppgjør 

med virkning fra 1. januar 2013. I den anledning vil vi ønske 

alle tidligere kunder av Sticos Årsoppgjør velkommen til Total. 

Vi lover å gjøre vårt beste for at også dere blir fornøyde!  

Adm. direktør i Mokastet Data AS, Roar Mokastet

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

120823_annonse_velkommen_v4_trykk.pdf   1   23.08.2012   13:46:10

kon kur ran sen av ly ses og når det til de les 
kon trakt.

I be grun nel sen for til de ling av kon trakt, 
skal opp drags gi ver opp ly se nav net på den 
le ve ran dø ren som har fått til delt kon trak-
ten, samt re de gjø re for det valg te til bu dets 
egen ska per og re la ti ve for de ler. At de re la-
ti ve for de le ne ved det valg te til bu det skal 
om ta les, be tyr kon kret at de egen  skape ne, 
i hen hold til til de lings kri te rie ne, som 
gjor de at det vin nen de til budet sam let sett 
kom best ut, skal be skri ves. Opp drags  gi ver 
må da gi en kort fat tet be skri vel se av hvor-
dan til bu det ble eva lu ert un der hvert 
en kelt til de lings kri te ri um. Sær lig når opp-
drags gi ver vel ger å til de le kon trak ten til 
det øko no misk mest for del ak ti ge til bu det, 
og det te ikke har la vest pris, må be grun-
nel sen syn lig gjø re hvil ke for de ler/egen ska-
per det valg te til bu det har som mer enn 
opp vei er den høye re pri sen. Til sva rende 
gjel der det te for de de le ne hvor det vin-
nen de til bu det ikke opp når den høy es te 
vur de rin gen blant til bu de ne.

I en kon kur ran se med tildelingskriteriet 
«det øko no misk mest for del ak ti ge til bud» 
vil det ald ri være til strek ke lig å vise til at 
den vin nen de le ve ran dø rens til bud etter en 
sam let vur de ring er best i for hold til de 
fast sat te kri te rie ne. Det vil hel ler ikke være 
til strek ke lig å vise til at til bu det best opp-
fyl ler be stem te kri te rier (bort satt fra pris); 
det må også kort an gis hva som skil te til-
bu det fra de øv rige til bu de ne. En del opp-
drags gi ve re føl ger i dag en prak sis med å 
ved leg ge en vektings matrise/mo dell ved 
vur de rin gen av til  bude ne. Den gir en over-
sikt over hvil ke po eng de en kelte til bu de ne 
har opp nådd. Det vil ikke være til strek ke-
lig bare å leg ge ved en slik ma tri se/mo dell.

Dia log med mar ke det
Opp drags gi ve re har til ti der vært svært 
til ba ke hold ne med å ta kon takt med mar-
ke det før ut ly sing av kon kur ran se. Det te 
for di man har vært redd for å ut ford re 
re gel ver ket på en ulov lig måte. Re gel ver ket 
for offent lige an skaf fel ser er ikke til hin der 
for at offent lige virk som he ter er i dia log 
med le ve ran dø rer før kon kur ran sen ut ly-
ses, men det er vik tig å pas se på at dia lo-
gen ikke ute luk ker kon kur ran se og at hen-
sy net til li ke be hand ling iva re tas. Det be tyr 
at opp drags gi ve re kan gi in for ma sjon om 
frem ti di ge kjøp og pla ner på et over ord net 
nivå. Det må gjø res på en måte som gir 
po ten sielle le ve ran dø rer mu lig he ten til å 
skaf fe seg in for ma sjo nen på et tid lig sta-
di um, ved at in for ma sjo nen gjø res til gjen-
ge lig for alle in ter es ser te le ve ran dø rer. Av 

sær lig inter esse både for opp drags gi ve re og 
le ve ran dø rer vil det være å ska pe are na er 
og mø te plas ser, hvor in ter es ser te le ve ran-
dø rer kan del ta. Da må det sør ges for at 
mø te ne an non se res på for hånd og at de 
som øns ker å del ta, får an led ning til det. 
På sli ke mø ter vil både inn kjø pe re og le ve-
ran dø rer kun ne gi ut trykk for sine er fa rin-
ger med hver andre, slik at beg ge par ter 
kan for bed re seg, sam ti dig som man får 
opp lys ning om hvil ke an skaf fel ser som kan 
bli ak tuelle i frem ti den.

Le ve ran dø re ne må kjen ne 
re gel ver ket
For at le ve ran dø re ne skal kun ne le ve re 
til bud til det offent lige og gjø re seg nyt te 
av re gel ver kets ret tig he ter, må de kjen ne 
hvor dan re gel ver ket fun ge rer. De må vite 
at alle an skaf fel ser som over sti ger den 
na sjo nale ters kel ver di en på 500 000 kr, 
skal kunn gjø res i DOF FIN-da ta ba sen. 
Det te er der for ste det for å un der sø ke hva 
det offent lige øns ker å kjø pe til en hver tid. 
Fin ner man en kunn gjø ring som vir ker 
in ter es sant, kan man i noen til fel ler las te 
ned kon kur ran se grunn la get fra DOF FIN-
platt for men, el ler hen ven de seg til opp-
drags gi ver for å få det.

Hvor dan skri ver man et godt 
til bud?
For det før s te må man kun ne opp fyl le 
krav spe si fi ka sjo nen, det vil si opp drags-
givers yt el ses be hov. Le ve ran dø re ne må 
også kun ne opp fyl le form kra ve ne og 
do ku men te re at form kra ve ne kan opp-
fylles. Det er der for me get vik tig å lese 
kon kur ran se grunn la get nøye.

Le ve ran dø ren må opp fyl le 
kra vene som et ter spør res
Grunn leg gen de for at le ve ran dø rer skal 
kun ne del ta i offent lige an buds kon kur-
ran ser, er at de opp fyl ler kra vene som 
stil les i kon kur ran se grunn la get. For det 
før s te må na sjo nale krav kun ne til freds-
stil les. Blant an net må le ve ran dø ren når 
an skaf fel sen er over 100 000 kro ner inkl. 
mva, frem leg ge skat te at test for skatt og 
skat te at test for mer verdi avgift, samt egen-
er klæ ring om HMS. Opp drags gi ver står 
fritt til å stil le krav til le ve ran dø re ne. 
Det te gjel der både krav til til by ders or ga-
ni sa to ris ke og ju ri dis ke stil ling, til by ders 
øko no mis ke og fi nan si el le ka pa si tet og 
til by ders tek nis ke og fag li ge kva li fi ka sjo-
ner. Det er van lig at opp drags gi ver stil ler 
krav om re fe ran ser, CV og års regn skap. 
Alle krav som opp drags gi ver øns ker å 
be nyt te, må være stilt på for hånd. Le ve-
ran dø re ne skal ikke bli over ras ket over 

hvil ke vur de rin ger opp drags gi ver har gjort 
ved eva lue rin gen.

Når det gjel der til de lings kri te ri er, kan 
opp drags gi ver vel ge mel lom pris ale ne el ler 
det øko no misk mest for del ak ti ge til bud.  
I sist nevn te vil pris være ett av fle re kri te rier. 
Der for er det ikke all tid slik at den som 
har det la ves te til bu det får kon trak ten.

Kva li tet går ofte igjen som et til de lings-
krite ri um. Det er der for vik tig at le ve ran-
dø ren do ku men te rer kva li tet på yt el sen 
gjen nom sin pre sen ta sjon, pro dukt prø ver 
og/el ler kva li tets ru ti ner.

Le ve ran dø rer bør være for sik ti ge med å ta 
for be hold. Ve sent li ge for be hold og for be-
hold som ikke lar seg pri se, skal nor malt 
med fø re av vis ning av til bu det. Det er også 
vik tig å være klar og utve ty dig i sitt til bud, 
da uklar he ter i til bu det kan få be tyd ning 
for ran ge rin gen av til bu det og i vers te fall 
at til bu det blir av vist.

En ryd dig og over sikt lig pre sen ta sjon  
av til bu det er vik tig.

Hvor dan gjø re det gode inn kjøp?
Gode an skaf fel ser tar tid, slik også med  
de offent lige an skaf fel se ne. Det er der for 
vik tig for opp drags gi ver å ut ar bei de en 
frem drifts plan hvor det er nok tid til å 
gjø re en god jobb. Å bru ke til strek ke lig tid 
i for ar beids fa sen vil ofte løn ne seg, slik at 
man ikke mø ter sto re ufor ut set te hind rin-
ger un der veis som for sin ker pro ses sen.

Næ rings li vets Hovedorganisasjon har ut ar-
bei det en Vei le der til bes te prak sis – Det 
gode inn kjøp. Den ne er å fin ne på  
www.nho.no/of fent lig

Ters kel ver di er  
i www.doffin.no – den 
nor ske da ta ba sen for 
offent lige an skaf  felser

(Alle ver di er er ekskl. mva)

Na sjo na le an skaf fel ser 500 000

EØS-an skaf fel ser

Stat va rer og tje nes ter 1 000 000

Kom mu ne va rer og  
tje nes ter

1 600 000

Alle opp drags gi ve re 
bygg- og an legg

40 000 000
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brukerstøtten er hurtig og god.  
Total bidrar til et effektivt årsoppgjør.”

”Total har lagt stor vekt på 
automatikk. Vi bruker 
”Minihjelp”-malen som 
arbeidsmetode i Total og 
da blir ingenting glemt.”

”Når det gjelder 
Mokastet Data AS er 
alle superlativer brukt 
opp. Seier derfor berre 
tusen takk og ha en 
fin helg!”

Mokastet Data AS overtar 
Sticos Årsoppgjør!
Mokastet Data AS overtar rettighetene til Sticos Årsoppgjør 

med virkning fra 1. januar 2013. I den anledning vil vi ønske 

alle tidligere kunder av Sticos Årsoppgjør velkommen til Total. 

Vi lover å gjøre vårt beste for at også dere blir fornøyde!  

Adm. direktør i Mokastet Data AS, Roar Mokastet
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