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EØS 036-2016 Produksjon og levering av middager - oppfølging av kontraktkrav
knyttet til samfunnsansvar
Det vises til tidligere korrespondanse knyttet til kontraktsvilkåret om bruk av 18 årsverk med
varig tilrettelagt arbeid, jf. kontraktens, bilag 2. Det vises særlig til kontrollrapportene av hhv.
12. september 2017 (Matvarehuset AS samt underleverandørene Nordnes verksteder og
Grønneviken) og 27. september 2017 (underleverandøren A2G gruppen).
Kontrakten om produksjon og levering av middager hadde oppstart 1. juni 2017. De
ovennevnte rapportene viser at kontraktkravet om bruk av 18 årsverkene med varig tilrettelagt
arbeidskraft ikke er oppfylt og at det på kontrolltidspunktet forelå et betydelig avvik mht.
oppfyllelse av dette kravet.
Kravet om bruk av 18 årsverk med varig tilrettelagt arbeidskraft var helt sentralt ved
inngåelse av kontrakten og det er svært viktig for Bergen kommune å få oppfylt dette kravet,
både mht. det å ta samfunnsansvar i våre kontrakter og ift. de forutsetninger som var
grunnlaget for valg av leverandør. Manglende oppfyllelse og oppfølging av krav fastsatt i
kontrakt kan bl.a. medføre at anskaffelsen anses som en ulovlig direkteanskaffelse som
medfører ileggelse av betydelige straffegebyrer.
Matvarehuset AS har tidligere fått skriftlig varsel etter kontraktens punkt 7.1. om den
mangelen som foreligger, jf. tidligere korrespondanse og rapporter knyttet til oppfølging av
nevnte kontraktkrav.
Vi fastsetter nå en tilleggsfrist for oppfyllelse av kravet om de 18 årsverkene med varig
tilrettelagt arbeid, jf. kontraktens pkt. 7.3. Tilleggsfristen fastsettes til 6. november 2017.
Vi ber således om at dere innen nevnte frist oversender dokumentasjon som viser at det er
ryddet opp i forholdet og at kontraktkravet er oppfylt.
Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at kravet er oppfylt varsler vi allerede nå at vi
kommer til å gjøre mislighetsbeføyelser gjeldende og at den aktuelle beføyelsen er heving og
eventuell erstatning knyttet til økonomiske tapet som kontraktsbruddet måtte påføre oss.
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