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Rollagsfjell. 

 

Saksopplysninger: 

  

BTV Innkjøp har foretatt en selvstendig evaluering av konkurransen "Prosjektleder - 

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat".  

  

Konkurransen ble utlyst på Doffin som en åpen anbudskonkurranse den 25. mai 2009, 

med tilbudsfrist 15. juni klokken 12. Vedlagt konkurransen var to vedlegg med ytterligere 

informasjon om konkurransen.  

  

Innen tilbudsfristens utløp var det kommet inn tre tilbud, heretter omtalt som tilbyder 1, 2 

og 3. Alle tilbudene kvalifiserte til å delta i konkurransen. MVA-attest ble ettersendt av 

tilbyder 3. 

  

I kunngjøringen ble to tildelingskriterier oppgitt: "Kompetanse" og "Pris". Kriteriene 

var vektet 50/50.  

  
Vurdering av kompetanse 

Etter en skjønnsmessig relativ vurdering av kompetansen til tilbyderne, slik den er 

beskrevet i tilbudene, kom man fram til at tilbyder 1 og 2 hadde best kompetanse og fikk 

dermed poengsummen 100. Tilbyder 3 ble vurdert som noe dårligere og fikk 

poengsummen 80. Kriteriene som ble vurdert var formalkompetanse og 

prosesskompetanse, herunder tilbyders erfaring. Begrunnelsen for at tilbyder 3 ble trukket 

i poeng er at tilbyderen er en enmannsbedrift der samme person vil stå for nesten hele 

leveransen, med unntak av kartproduksjon. De to øvrige tilbyderne tilbyr å løse oppgaven 

med 3 prosjektmedarbeidere som også tilhører ett større faglig miljø. 

  
Vurdering av pris 

Tilbyder 1,2 og 3 ga pristilbud på henholdsvis kr. 1 000 000, 1 550 000 og 640 000. 

Regner man om tilbudene til prosentprosent der beste tilbud får 100 poeng, får tilbyder 1 

og 2 respektive 64 og 41 poeng. 

  

Når poengene for de to kriteriene legges sammen får man følgende poengsum: Tilbyder 

1: 82 poeng, tilbyder 2: 71 poeng, tilbyder 3: 90 poeng. Tilbyder 3 vinner dermed 

konkurransen. 

 

Under gjennomgangen av konkurransen fant BTV Innkjøp flere feil, men vi kan ikke se 

at disse skulle gi saklig grunn til avlysning. 
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Forslag til vedtak: 

   

Forvaltningsstyret tildeler i henhold til BTV Innkjøps evaluering, slik at vinner av 

konkurransen blir tilbyder 3, Kjetil Heitmann. 

 

Forvaltningsstyrets vedtak: 

 

Forvaltningsstyret tildeler i henhold til BTV Innkjøps evaluering, slik at vinner av 

konkurransen blir tilbyder 3, Kjetil Heitmann. 


