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BVP og anskaffelsesretten

Oppsummering av gangen i en BVP - prosess

Utforming av
konkurransegrunnlag og
kunngjøring
• Utarbeidelse av
funksjonskrav og
overordnede mål
• Kunngjøring
• Eventuell prekvalifisering
av leverandører som
deretter inviteres til å inngi
tilbud

Tilbud
• 2 sider
prestasjonsbegrunnelse
• 2 sider risikovurdering
• 2 sider tilleggsverdi
• Tilbudt nøkkelpersonells
CV
• Tilbudt pris (ikke over
budsjett/makspris)

Evaluering
• Intervjuer med
nøkkelpersonell fra alle
tilbud
• Evaluering av alle tilbud i
forhold til samtlige
tildelingskriterier
• Prestasjonsbegrunnelse
• Risikovurdering
• Tilleggsverdi
• Kompetanse
nøkkelpersonell
• Pris
• Tildelingsbeslutning

Konkretisering
• Valgt leverandør
konkretiserer sitt tilbud;
detaljerer redegjørelsen av
hvordan de vil løse
oppgaven, samt
risikoelementene i
prosjektet
• Oppdragsgiver fatter
endelig
tildelingsbeslutning
• Kontrakt signeres

Utførelsesfase
• Gjennomføring i henhold
til kontrakt
• Eventuell samspillfase før
oppstart av fysiske
arbeider
• Rapportering, oppfølging
risiko etc

Plasseringen av BVP i det anskaffelsesrettslige landskap
BVP som metode ikke regulert i lov eller forskrift
• Forskriften § 13-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer – kan ikke bruke andre
prosedyrer enn disse
• BVP er ikke ment å være en egen konkurranseform – regelverkets prosedyreformer
må følges
• Mest praktisk å legge til grunn at det er åpen eller begrenset anbudskonkurranse
som benyttes

Norge: Ingen rettspraksis eller KOFA-praksis om BVP så langt
• Nederland: Noe rettspraksis relatert til BVP, men p.t. ingen saker der det anføres at
metoden er i strid med anskaffelsesregelverket
• Fravær klager kan skyldes manglende innsyn i hva som skjer i konkretiseringsfasen

Noen utvalgte problemstillinger

BVP – noen utvalgte anskaffelsesrettslige avklaringer
1. Tildelingskriteriene og spillerommet for skjønn
ved evalueringen av tilbudene – herunder bruk
av intervju
2. Tidspunktet for tildelingsbeslutningen og
konsekvensene av dette
3. Forholdet til forskriftens bestemmelser om
avklaring og avvisning - forhandlingsforbudet

BVP – evaluering av tildelingskriteriene
▪ Tildelingskriteriene og kravet til dokumentasjon vedrørende disse
−

Kriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet
- BVP – mer en anskaffelse av en partner, enn anskaffelse av løsning, produkt, tjeneste

▪ Bruk av intervju ved evalueringen
−

Antagelig rettslig sett adgang til dette, også ved bruk av anbudskonkurranse (merk forhandlingsforbudet)

−

Viktig at konkurransegrunnlaget er tydelig på hva som skal evalueres ved hjelp av intervjuet – «BVP-kompetanse»

▪ Er det mulig å evaluere BVP - tilbud på noen få sider på en lovlig måte?
−

BVP brukes ved komplekse prosjekter, der tilbyderne konkurrerer på prestasjonsbegrunnelse, risikovurdering, tilleggsverdi

−

Har oppdragsgiver muligheten til å utøve et saklig og forsvarlig skjønn i forhold til tilbud på bare noen få sider?

▪ Hvordan evaluere «tilleggsverdi» på en måte som sikrer full likebehandling, når kostnaden med å ta ut
opsjonen ikke evalueres?

BVP – tidspunkt for tildelingsbeslutningen
▪ Norsk praksis: Tildeling skjer etter evalueringsfasen, men før konkretiseringsfasen
▪ Dette får følgende konsekvenser:
- Plikt til å sende ut meddelelse om valg av leverandør med begrunnelse

- Det oppstår innsynsrett i tilbudene etter offentlighetsloven
- Karensperioden begynner å løpe
- Begrensning i adgang til å omgjøre (kan ikke endre et lovlig skjønn) jf. forskriften § 25-1 (4)
- Ingen ny meddelelse og ny karensperiode etter endelig tildelingsbeslutning
−

I Nederland praktiseres visstnok en ny meddelelse til leverandørene etter at konkretiseringsfasen er ferdig

Konkretiseringsfasen – avklaring, optimalisering eller forhandling?
▪ Konkretisering skjer etter tildeling – altså ikke snakk om avklaring jf. forskriften § 23-5
- Tilbudene må være klare og komplette nok til å kunne evalueres
- Et «perfekt» BVP-tilbud (dvs. som er helt i tråd med konkurransegrunnlaget) skal likevel konkretiseres

▪ Den anskaffelsesrettslige fasen mellom tildeling og signering – lite regulert i regelverket
- Forhandlingsforbudet gjelder i utgangspunktet helt frem til signering av kontrakt, men ikke lengre
−

Se dog Oslo tingrett i TOSLO-2019-140711 (Statsbygg – Bravida): Retten finner også grunn til bemerke at forhandlingsforbudet
muligens også må tolkes slik at det, etter at tildeling av kontrakt har funnet sted, ikke er noe forbud for byggherre å søke en
forbedring av tilbudet

- Likebehandlingsprinsippet vs. regelverkets effektivitetsformål

▪ Se hen til den rettslige handlefriheten etter avtale er inngått?
- Vesentlighetsgrensen for endringer avtalt mellom partene

- Samspillskontrakter/IPL/alliansekontrakter - forutsetter endringer/justeringer i tett samarbeid etter
kontraktsinngåelse

Konkretisering – grensene mot forhandlingsforbudet
Forhandlinger
Endring med betydning for konkurranseforholdet
Det gjøres endringer av egenskaper som var gjenstand
for evaluering – f. eks. en økning av prisene eller en
reduksjon av tilbudte ytelser.
Partene diskuterer og blir enige om en annen fordeling
av risiko
Fremsettelse av et nytt tilbud
Den konkretiserte ytelsen ligger ikke innenfor rammen
av tilbudet
Oppdragsgiver ber om endringer i løsningen
leverandøren detaljerer
Forbedring av tilbudet
Eksempler: lavere pris, tilleggsytelser, nytt og bedre
nøkkelpersonell, tidligere ferdigstillelse.
Leverandørens detaljering innenfor rammen av
tilbudet
Oppdragsgiver stiller spørsmål til leverandør i lys av
opplysninger i detaljeringen

Ikke forhandlinger
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6 viktige prinsipper ved bruk av BVP

6 viktige prinsipper ved bruk av BVP
1. Oppdragsgiver må utarbeide en grundig og klar kravspesifikasjon, slik at hensynet til forutberegnelighet
ivaretas.
2. Oppdragsgiver bør be leverandørene om uttrykkelig å bekrefte at deres tilbud inkluderer oppfyllelse av alle
konkurransegrunnlagets krav og forutsetninger.
3. Intervjuet skal kun benyttes til å evaluere tilbudte nøkkelpersoner og deres kompetanse.
4. Oppdragsgiver må tildele kontrakt innenfor rammene av tilbud og intervjuer. Tildeling skjer altså før
konkretiseringsfasen.
5. Konkretiseringen av leverandørens tilbud finner sted innenfor rammene av det evaluerte tilbud. Elementer
som har hatt betydning for utfallet av evalueringen, kan ikke endres i konkretiseringsfasen.
6. Kontrakt signeres når konkretiseringsfasen er gjennomført, med mindre det ikke avdekkes forhold ved den
konkretiserte løsningen som viser at den ikke er i samsvar med konkurransegrunnlagets krav og/eller
leverandørens tilbud.

Takk for meg!
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