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Vedrørende tilbud for prekvalifisering "rammeavtaler for kjøp av fosterhjemstjenester
av ideelle organisasjoner" Saksnummer 2010-58470

Vi viser til ovenstående prekvalifisering.

Aleris Ungplan & BOI har avdekket at to av våre ansatte står oppført som henholdsvis daglig
leder og faglig ansvarlig i Stiftung-Leuchfeuer i inngitte tilbudsdokumenter for
prekvalifisering. Vi har brakt på det rene at inngitt tilbudsdokument for prekvalifisering er
utarbeidet, levert og signert av en av de ansatte i Aleris på vegne av Stiftung-Leuchfeuer.

Vi finner grunn til å presisere at disse to var ansatt hos Aleris på tidspunktet for
utarbeidelsen og innlevering av denne prekvalifiseringen og de er pr. i dag fremdeles er
ansatt hos Aleris. Det foreligger ikke adgang til å ta denne type stilling eller utføre denne
type arbeid for andre mens man er ansatt hos Aleris. Vi har avholdt møte med de to ansatte
hvor forholdet har blitt erkjent.

Vi har ikke foretatt noen gjennomgang av verken konkurransegrunnlaget eller hatt tilgang
til tilbudet som er inngitt på vegne av Stiftung-Leuchfeuer. Vi har derfor ikke grunnlag for å
vurdere hvorvidt disse opplysningene har betydning for vurderingen av tilbudet eller om
det er benyttet materiale fra Aleris i forbindelse med inngivelsen av tilbudet. Vi finner det
imidlertid riktig å gjøre Buf dir oppmerksom på forholdet, slik at det kan foretas vurdering
av om ovenstående forhold kan være i strid med krav stilt i konkurransegrunnlaget eller
forskrift om offentlige anskaffelser § 11-10 eller § 11-11. Etter vår vurdering utgjør
forholdet et grovt tillitsbrudd, og et brudd på grunnleggende etiske krav.
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