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1. Mangelfulle, ufullstendige, forbeholdne eller for sent ankomne tilbud kan avvises.  

 

2. Forespørselens innhold og all informasjon tilbyder mottar i forbindelse med forespørselen, skal 

behandles som konfidensiell informasjon. 

 

3. Tilbyder kan ikke kreve godtgjørelse for utarbeidelse av tilbud i forbindelse med denne 

forespørselen. 

 

4. Mesta AS kan fritt akseptere eller forkaste ethvert tilbud – helt eller delvis. 

 

5. Tilbudet skal utarbeides i henhold til vedlagt Tilbudsmal, det vil si at etterspurt dokumentasjon og 

informasjon skal fremlegges i den rekkefølge som der fremkommer og med overskrifter som der 

angitt. Der det er hensiktsmessig kan skjemaet fylles ut direkte.  

 

6. Forbehold og avvik fra spesielle kontraktsvilkår, generelle kontraktsvilkår eller fra tekniske 

beskrivelse, vil kunne føre til avvisning. I stedet for forbehold/avvik oppfordrer Mesta AS 

leverandørene til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen. Det gjøres særlig 

oppmerksom på at tilbyders henvisning til egne standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli 

betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller 

kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning. 

 

Eventuelle forbehold og avvik skal beskrives i tilbudsbrevet, evt. i eget punkt i Tilbudsforespørsel  

og være entydig og presist beskrevet. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som ikke 

fremgår av tilbudsbrevet  eller eget punkt i Tilbudsforespørsel.  Mesta AS har likevel rett til å ta 

hensyn til åpenbare forbehold og avvik som ikke fremgår av skjemaet, dersom han skulle oppdage 

slike under evalueringen.  

 
7. Tilbyder plikter, i god tid før tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av alle mottatte og 

tilgjengelig dokumenter, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal 

gjennomføres på et så tidlig tidspunkt, at det er tid til å korrigere uklarhetene før endelig tilbud 

inngis. Dersom tilbyderen ikke melder fra om uklarhet, eller dersom leverandøren ikke oppdager 

uklarheter som burde vært avdekket ved en grundig gjennomgang av tilgjengelige dokumenter, 

har tilbyder risikoen for eventuell tolkingstvil.  

 

 


