
16.11.2020 Uskedal Utvikling

www.uskedalen.no/no/nyhende/10179/ 1/2

Kommunen og omsorgsboligene 11.10.2013

Blir omsorgsboligene reist her eller i Rosendal?
 

Vi representerer Kvinnherad Vekstbedrift AS (KV) i saken mot kommunen
KV er ikke enig i kommunens vurdering av avvisningsspørsmålet, 
men velger nå å avvente den videre politiske behandlingen av saken.

 
Imidlertid er det ett forhold som er viktig for KV.

 
Gjennom artikkelen på uskedalen.no, kan det fremstå som 
at KV ikke har levert den dokumentasjonen som ble krevd i konkurransen.
KV ønsker å presisere at det i advokatens svarbrev går klart frem 
at dette ikke er grunnlaget for avvisningen av KV, jfr. 
følgende sitat i advokatens brev: 

 
«Det er ikke snakk om avvisning som følge av at dokumentasjonskravet 
ikke er oppfylt, men avvisning som følge av at kvalifikasjonskravet 
ikke er dokumentert oppfylt.»

 
Dette betyr at KV har levert den dokumentasjon som kommunen krevde, 
men kommunen har vurdert at innholdet i dokumentasjonen ikke 
er tilstrekkelig som bevis for at kvalifikasjonskravet var oppfylt.
Kvalifikasjonskravet var:

 
R21;Det er krav at leverandøren har ein organisasjon som har 
god gjennomføringsevne.R21;

 
Oppfyllelse av kravet skulle bevises ved å legge frem bl.annet 
følgende dokumentasjon.
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(1)Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt
og mottaker (gjelder vare- og tjeneste kontrakter)
(2)Redegjørelse vedrørende foretakets
kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

 
Vedrørende pkt.1;

 
KV leverte her liste over de viktigste leveransene de siste 3 årene. 
Kommunen har i sitt svarbrev sagt følgende om KV sin liste over referanser;

 
«Leveransene som er opplistet gjelder arbeidsrettede tiltak og sier 
ingenting om hvilken
gjennomføringsevne organisasjonen har med tanke på å gjennomføre 
den aktuelle kontrakt (utleie av omsorgsboliger).»

 
Vedrørende pkt. 2

 
KV leverte her dokumentasjon som viste at de har et sertifisert
kvalitetssikringssystem. Systemet heter EQUASS-European Quality 
in Social Services.

 
Kommunen har i sitt svarbrev sagt følgende om KV sitt kvalitetssikringssystem;

 
«Som det fremgår av vedlegg til sertifikatet fra EQASS innebærer 
sertifiseringen at leverandøren oppfyller et
grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av 
velferdstjenester. Ved sertifisering i EQASS stilles det krav som er 
utformet særskilt for attføringsbedrifter,gjennom
ordningen settes det fokus på de behov en slik virksomhet har.

 
Det å levere en utleietjeneste for omsorgsboliger er ikke en velferdstjeneste.
Systemene man må ha på plass for å levere en slik tjeneste kvalitativt 
godt sier EQASS godkjenningen lite om.
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