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SMARTERE ANSKAFFELSER

Fornuftige kvalifikasjonskrav, Nye avvisningsregler,

Forhandlingsadgangen, Taktisk/strategisk prising,

Dialog med markedet, Vekting av kriterier, ESPD –
skjema

Miljømerking, krav til konkurranser



HVA ER EN SMART ANSKAFFELSE

Forståelig

Fokusert på behov

Lett å gi tilbud

Lett å skjønne hva som er viktig



DIALOG MED MARKEDET

Markedsundersøkelse

Markedskonferanse/dialogkonferanse

Spørsmål og svar

Forhandlinger



FORNUFTIGE KVALIFIKASJONSKRAV

Hva krever forskriften? Kun skatteattest!!

Økonomi

Kompetanse/kapasitet

Må harmonere med kontrakten

Må harmonere med ESPD



BEHOV

Fokuser på behovet

Ytelsesbeskrivelse/behovsbeskrivelse

Ingen detaljerte krav



ELEKTRONISK GJENNOMFØRING

KGV obligatorisk fra 1. juli 2018

Slutt med papir

Dynamiske/strukturerte dokumenter



FORHANDLING

Alltid mulig i Del I

Alltid mulig i Del II fra 2017 (tilbudskonkurranse)

Ofte mulig i Del III

Skriftlig/muntlig, tenk likebehandling



AVVISNING §23-5

 (1) Oppdragsgiveren kan skriftlig be leverandørene 
ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte 
opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist 
dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å 
inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte 
opplysninger eller dokumenter mangler.

 (2) En ettersending, supplering, avklaring eller utfylling 
etter første ledd skal ikke medføre at tilbudet forbedres.



VEKTING AV KRITERIER

Del I: ikke nødvendig

Del II: prioritert, men ikke nødvendig å vekte

Del III: må vekte

Du kan selvsagt vekte i alle deler



DEL I

Nesten INGEN regler!

Skriftlig

Konkurranse

Likebehandling

Protokoll

Gjelder opp til 1,3 millioner



Del I, Alminnelige bestemmelser (§ 1-7) Se FOA § 2 for unntak og § 7 for grunnleggende krav 

• Spør minst 3. Kan bruke epost (LOA §4: «konkurranse», ingen krav om KGV)

• Dokumentasjonsplikt. Lag anskaffelsesprotokoll (FOA §7-1)

• Skatteattest over 500.000,- (FOA §7-2)

Del II, Anskaffelser under EØS/ 

særlige tjenester (§8-11)

• Kunngjøres på Doffin (§8-17)

• Må bruke KGV fra 2018 (§8-20)

• Kan forhandle (§9-3)

• Begrunnelsesplikt (§10-1)

• Rimelig karenstid (§10-2)

Særlige tjenester: se FOA vedl.2

Del III, Anskaffelser over EØS 

terskelverdiene (§12-29)

• Må bruke KGV fra 2018 (§22)

• Egenerklæring (FOA §17)

• Frist 30/35 dager (§20-2)

• Forhandling må begrunnes særlig 
(FOA §13-2)

• Karensperiode 10 dager

• Kunngjøres også på TED

• Krav om å kunngjøre hvem som 
fikk kontrakt

Særlige tjenester under 6,95 millioner 

og bygge- og anleggsanskaffelser under 

51 millioner følger Del II.

Lov om offentlige anskaffelser: 

LOA §4: Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Fra 2 millioner eks mva (FOA § 5-3)
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Loven og forskriften

Fra 100.000,- eks mva

Fra 1.300.000 eks mva (FOA § 5-1(2))



RESSURSER PÅ NETT

Departementets anskaffelsessider

DIFI: anskaffelser.no

Lovdata

Anbud365

Innkjøpskontorets nyhetsbrev/blogg

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/
https://www.anskaffelser.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
http://www.anbud365.no/
http://www.innkjopskontoret.no/kontakt-oss/

