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Mepex 

 



B2: Do you see what i see B1 

B1: I think so B2 

B2: Sure doesn’t look like a tender process to me B1 

Bananer i pysjamas – B1 og B2  



Agenda 

• Overordnede faktorer 

• Rammene for denne anskaffelsen 

• Oppbygging av konkurransen 

• Tildelingskriteriene 

• Evalueringen 

• Resultat 

• Problemstillinger evalueringsmodeller 

 

 

 



Utarbeide strategier 



Forberedelser 



Drift av Grinda gjenvinningsstasjon 

 



Rammer for anskaffelsen 

• Gjenvinningsstasjon 

• Mottak av sortert avfall 

• Vedlikehold 

• Transport 

• Avsetning/behandling 

 



Krav og kriterier 

• Kvalifikasjonskrav 

• Absolutte krav 

• Tildelingskriterier 

 



Kontraktsklausuler 

• Bonusordning 

• Utvikling og innovasjon 



Valg av prosedyre 

 

• Åpen eller begrenset anbudskonkurranse 

• Anskaffelser med forhandlinger 

• Innovasjonspartnerskap 

 



Åpen anbudskonkurranse 

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Pris 45 % Ferdig utfylt Pris- og tilbudsskjema 

Kvalitet 15 % 
Ferdig utfylt Pris- og tilbudsskjema 
Beskrivelse av de planlagte tiltakene 

Miljø 40 % Ferdig utfylt Pris- og tilbudsskjema 
Beskrivelse av de planlagte tiltakene 



Spesifikasjon av miljøkriteriet (40 %) 

1. 25 %: Forpliktende tiltak for økt andel ombruk og 
materialgjenvinning: 
a. Nedstrøms-/behandlingsløsninger som gir økt ombruk og 

materialgjenvinning. 

b. Andre tiltak og incentiver, herunder også tiltak rettet mot 
kundene 



Spesifikasjon av miljøkriteriet (40 %) 

2. 15 %: Beregnet utslipp ved transport og alternative 
løsninger for å redusere klimautslipp: 
a. Utslipp fra transport av avfallstypene ut fra avstand, drivstoff og Euro-

klasse, herunder spesielt bruk av biogass med høy netto klimanytte som 
drivstoff. 

b. Alternative kjøretøy/alternativt utstyr/metoder som reduserer 
klimautslippene tilknyttet til kontraktsarbeidet.  

 



Tilbudene 

• Konkurranse 

• Nye løsninger 

 

 

 
Tungvint 



Evaluering 



Evalueringen 

• Lineær evalueringsmodell 

• Brukte skalaen 

• Krevende 

• Løsningene ikke direkte sammenliknbare 

• Dokumentasjon som underbygger materialgjenvinning ikke 
god nok 

• Behov for å bruke faglig skjønn for å kunne vurdere og 
sammenlikne de tilbudte løsningene. 

• Metode kvalitetssikret av Advokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sette meg inn i innovasjonspartnerskap 



Resultat 

• Det var ikke pris alene som avgjorde konkurransen 

• Fått kontrakt med nye ombruks- og 
materialgjenvinningsløsninger som skal gi økt 
materialgjenvinningsgrad 

• Gode resultater innen materialgjenvinning vil gi bonus til 
leverandøren 

• Kan jobbe videre med utviklingsprosjekter som kan bidra 
til at Vesar kommer enda nærmere 70 % - målet 



Ikke økonomiske tildelingskriterier - viktig 

• Gi faste rammer/vær tydelig 

• Standardisere for sammenliknbare tilbud 

• Teste ut evalueringsmodell på forhånd 

• Viktig med fagkompetanse 

• Kvalitetssikre hos jurist 

 



Paradoks? 

• Tungvint og tidkrevende å levere tilbud når det er høy 
vekting av kvalitative kriterier 

• Uønsket med priskonkurranse : 

• Høy vekting på pris -> Priskonkurranse ->På bekostning av 
noe 

• Viktige forhold tatt ut i absolutte krav -> Leverandørene blir 
«like» 



Problemstilling 

• Hvordan oppnå at faktisk vekting av tildelingskriteriene er 
i henhold til modellen som er satt opp i tilbudsinstruksen? 



• Lineær evalueringsmodell hvor differanse til beste 
kvalitetsscore gir tillegg i pris med utgangspunkt i 
leverandørens tilbudte kontraktspris. 

• På spissen: To leverandører får samme, men ikke beste 
score på kvalitet. Er det proporsjonalt at den leverandøren 
av de to som hadde høyest pris skal få et større kronetillegg 
for manglende kvalitetsoppnåelse enn leverandøren med 
lavest pris? Publikums synspunkter 

 

Proporsjonalt? 


