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Sommendrag: I en anbudsinnbydelse om skotsk whisþ var det satt som krav at produktene

måtte være internasjonalt lansert før tilbudstidspunktet. Klageren menle at dette lcriteriet ikke

reflekterte forbrukernes etterspørsel og derþr på en kunstig måte hindret lanliJìserle

whi,sþprodukter i å delta, Klagenemnda pûpekte at det hører under Vinmonopolets

/brretningsmessige skjønn å utforme protluktspesifikasjonene i en anhudsinnbydelse, Nemnda

./ant al kriteriet om internasional lan,yering var saklig hegrunnet i lovlige og relevanle hensyn.

Kla¿¡en ble derJbr ikke tatt til Ji,tlge.

Sak 4/20t5 Klagc fra Pernod Ricard Norway AS
på avvisning av tilbud (Scapa Skiren)

Dcn 9. novcmbcr 2015 ble dct holdt møte i Nemnd lbr prøving av AS Vinmonopolcts

beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagdommer Eyvin Sivertsen (lcdcr), advokat Ingcr

Eriksen, seniorrådgiver Oclcl Anders Nilsen og journalist Ingvild'l'cnnfiord.

Vinmonopolet la 5. juni 2015 ut anbudsinnbydelse med følgcnde spesifikasjoner:

201601018 Skottland, singlc malt whisky
Produktutvalg: Parti > 360 flasker, mulig basis

Kun skrif'tlige tilbud (det skal ikke leveres tilbudsprøver)

I lvis flere tilbud lra samme produsent gâr kun det rimeligste produktet fra
produscntcn til cn videre evaluering, uavhengig av grossist

Opprinnclsc / kvalitct: Single malt scotoh whisky f'ra øyene Arran, Jura, Orkney eller
Skye, uten aldersbetegnelse, destilleritappet
Annet: Produkt skal værc lansert internasjonalt ved tilbudsinngåelse
Vcdlegg: Ililde av frontetikett skal vedlegges tilbudet
Flasketype: Glass flaske
Voluminnhold: 70 cl
Ant. per kartong: 6 fì.
Salgspris: 500-700 kroner

Tilbudsf'risten var I 3. august 201 5.

Vinmonopolct har opplyst at uttrykkct "tilbudsinngåelse" i kriteriet om at produktet skal værc

lanscrt i ntcrnas.i onalt, er fei lskri ft for "ti lbudsi nngivel se".

I anbudsinnbydelsen er det vist til at grunnlaget fbr innbydclscn er Vinmonopolets

Lanseringsplan 2016/l . I denne planen er det etterspurtc produktct spesifisert ved seks

nummererte kriterier:

Single malt scotch whisky
Ii'ra øyenc Arran, Jura, Orkney eller Skye
Uten aldersbetegnelse
Destilleritappet
Produkt skal være lansert internasjonalt ved tilbudsinngivolsc
Bilde av etikett skal vedlegges tilbudet
Hvis flere tilbud fra sammc produsent, går kun det rimeligste produktet I'ra
produscnten til en videre evaluering, uavhengig av grossist

l)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
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Vinmonopolet mottok seks tilbud i anbudskonkurransen, hvorav tre ble innkjøpt. 'filbudet lla
Pernod Ricard Norway AS på whiskyen Scapa Skircn fra produsenten Chivas Brothcrs Ltd.

ble avvist.

Bakgrunnen tbr avvisningcn var at kravet om internasjonal lansering fbr tilbudsinngivclscn

ikke var oppfylt. Vinmonopolet fant informasjon på Intcrnctt som tydet på at slik lanscring

ikke ville lìnne sted fbr i scptcmber 2015, og ba i e-post 18. august 2015 til Pernod Ricard

Norway om dokumcntasjon for at produktet allerede var lansert i andre markeder. Pernod

Ricard Norway svartc i c-post 2l . august 201 5 at Scapa cr et internasjonalt innarbcidet merke

som har eksistert i mange år. Dct heter videre i e-postcn:

Scapa l6 år har va:rt i vår portel'øljc og globalt markedsført i mange år._l¡ra.iuli 2015
har Chivas Brothers bcstcmt scg fðr å videreføre Scapa l6 år til Scapa Skiren.

Dette kan dokumcntcrcs fra Chivas Brothers Ltd om nødvendig.

I c-post 24. august 2015 uttaltc Vinmonopolet l'ølgende:

l)ersom tilbudet skal kunne tas i betraktning, må vi ha cn bekreflelse på at dct eksakte
produktct dere har inngitt tilbud på, altså SCapa Skiren, ikke Scapa l6 år, har vært i
salg siden før tilbudsfrist.

Ber om rask tilbakcmclding.

I e-post 26. august 2015 fra Pcrnod Rioard Norway hctcr dct:

Produktet vil være internasjonalt distribuert lcnge før lanseringen i Norgc.

Vi syncs Vinmonopolct bør ta dette i betraktning. t...1

Som dokumentasjon lor at Scapa Skiren var under lanscring, vcdla Pernod Ricard Norway cn

nettartikkel datert l. scptcmber 2015 fra det f'ranske magasinet Gault & Millau, der dct

fì'emgår at Scapa Skircn cr den siste Scapa-nyheten ("la dernière nouveautó de Scapa") på det

l'ranske markcdet.

I e-post 26. august 2015 uttalte Vinmonopolct at kravet om at produktct skulle være lansert

intcrnas.ionalt innerr tilbuclsf'ristcn 13. august, ikke var opplylt. T'ilbudct måtte derft¡r avvises.

Pcrnod Rioard Norway klagct til Vinmonopolet ved brev I l. scptcmber 2015. I brevct stilte

selskapet blant annet spørsmål om bakgrunnen lor kravct om internasjonal lansering før

tilbudsinngivelsen, og om hvorfor en etablert og vclkìcnt whiskyprodusent ikkc anscs

kvalilìsert l'or å gi tilbud. Dct heter i brevet:

o What is the reason fbr the criteria 5. (Produkt skal være lansert inlernasjonalt ved
tilbudsinn¿¡ivelse) in thc tender 2001244? Please cxplain carefully and in detail
why it stroût¿ be'introduoed internationally and even more important why the
deadline lbr this is by the tcndcr deadline?

o Please explain why an established clistillery and globally flow-n bland docs not
qualify for the maiket demand lbr Single malt Scotch whisky, NAS, distillery
bottled and from the islands?

o Please explain how Vinmonopolet can disqualify a product.that by the time of the
launch will be distributed globally? ltor your inlbrmation, thc proposed Scapa
Skiren is being launched iñternationally in Septembcr l5 and willbe listed in
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many lìuropean markcts (including France and UK) befi¡re the end of this calendar
yoar.

. [...]

Det till'øyes avslutningsvis i brevet:

[....1 It is our fìrm belicf that our product would fit very well consumer need and
therefore should not be rejccted fiom an artilicial criteria.

Vinmonopolct svartc i c-post 14. september 2015 vecl å understreke at dct var et krav i

anbudsinnbydelsen at produktct var lansert internasjonalt på tilbudstidspunktet, og at Scapa

Skircn ikkc oppfyltc dctte kravct fordi det først ville bli lansert i andre markcdcr i scptembcr

2015. I henhold til Vinmonopolets regelverk og standard prosedyre måttc tilbudet derfor

avvises. Om bakgrunnen fbr kravet om internasjonal lansering hctcr dct:

Ilensikten mecl spesifikasjonen var å lblge opp nocn av de trendcne vi ser i markedet.
Målet var å lanscrc singlc malt whisky merkevarer som produserer non age statcmcnt
produkter.

Kravet til internasjonal lansering cr satt fbr å sikrc at produktcne som tilbys/lanseres er
konscptcr som er markedsrclcvanteo og kjent f'or våre brennevinskundcr lra andre
salgskanaler i utlanclet.

Ved e-post 14. september 2015 opprettholdt I'ernod Ricard Norway sin klage. Vinmonopolet

oversendte klagen og sin saksl'remstilling til klagenemnda vcd brcv 2. oktober 2015. Pernocl

Ricard Norway fìkk i oversendelsesbrcvct cn frist på tre ukcr for merknader til
saksfremstillingen. Klagenemnda har ikke mottatt mcrknader.

Klagerens hovcdanførsler:

Klagcren mcncr at Scapa Skiren burde ha f¿itt clelta i anbudskonkurransen selv om dct ikke

oppfyltc kritcrict om internasjonal lansering før tilbudsinngivelse.

Scapa Skiren erstatter Scapa l6 years old, som har vært solgt i det internasjonale markeclet.

Scapa Skiren vil bli lansert internasjonalt i septcmbcr 2015 og vil værc tilgjengelig på mange

europeiske markeder innen utløpet av året, blant annet i lì'rankrike og Storbritannia. Produktet

innf'rir alle de andre kritericnc i anbudsinnbydclscn og vil passe konsumentene godt.

Produktet burdc dcrfor ikkc ha blitt refuscrt på grunn av et kunstig kriterium.

Kritcricnc i cn anbudsinnbydelse må reflektere lbrbrukernes etterspørscl, i dcttc tilfellet en

internas.jonalt kjent single malt destilleritappet skotsk whisky fra øycnc, utcn aldersangivelse

Kritcricnc må videre sikre rettfèrdig konkurranse, og at dct bcste produktct vinncr.

Kravet om internasjonal lansering fbr tilbudstidspunktet er ikke utledet f'ra etterspørselen i

markedet. Kravet innebærcr cn kunstig barricrc og hindrer et kvalifisert produkt i å delta.

Klageren har også stilt spørsmål vcd hvorfor Vinmonopolet har kjøpt inn tre produktcr mcd

helt ulik prising, når dct avgiørcndc kriteriet var pris.

Klageren mencr at Vinmonopolcts avgiørelse om avvisning må omgjøres.
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Vinmonopolcts hovedanførsler:

Det tilbudte produktet, Scapa Skiren, oppfyller ikke kravet til at produktet skal være lansert

internasjonalt ved tilbudsinngivelse. Det f'remgår av klagerens egne opplysninger om at

produktet lanseres internasjonalt 15. september 2015.

Selv om Scapa Skiren skal erstatte Scapa l6 YO, er det ikke det samme produktet.

Scapa 16 YO ville lbr øvrig ikke ha opplylt spesilìkasjonene fordi det er et produkt med

aldersbetegnelse.

Det er ingen tvil om at Scapa er et etablert destilleri og en globalt innarbeidet mcrkcvare. Det

cr imidlertid ikke relevant ut fra spesifrkasjoncne i innbydclscn. Dct som cttcrspørres, er at det

konkrete produktet skal være internasjonalt lansert før tilbudstidspunktct, dct vil si før
13. august 2015.

Kravet om internasjonal lansering fremgår tydelig av både anbudsinnbydelsen og den

tilhørende lanseringsplanen f'or 2016, som redegjør nærmere for spesifikasjonene. Samlet

skaper dette et helhetlig bilde av hva som etterspørres, og lbrutsigbarhet I'or tilbydernc.

For at ct tilbud skal tas i bctraktning, må dct oppfylle alle kravene i anbudsinnbydelsen. Dette

gjelder unntaksfritt.

Vinmonopolet er ikke enig i at kriteriet om internasjonal lansering er kunstig og uten

tilknytning til etterspørselen i markedet. Kriteriet f'ølger opp en markedstrend der innovative

destillerier lanserer premium whisky med konseptnavn i stedet for aldersbetegnelse.

Whiskykundene er den gruppen brennevinskunder som har størst kunnskap. De kjennetegnes

blant annet ved at de er opptatt av merkevarer i større grad enn av pris og venners

anbefalinger.

Kravet om internasjonal lansering skal sikre at produktcnc som lanscrcs, cr markedsrelevante

og kjcnt for Vinmonopolcts brcnncvinskundcr fra utcnlandske salgskanaler. Dettc er viktig,
fordi whiskykundene foretrckker produkter som finnes i markedet, og som er omtalt på

utenlandske whiskynettsteder. Ved å oppstille et krav om internasjonal larrsering lbr
tilbudsinngivelsen, unngås produkter som er laget spesifìkt f'or anbudsinnbydelsen.

Det omtalte kravet er derfbr både relevant, hensiktsmessig og lovlig begrunnet i

Vinmonopolets ansvar for å dckke faktisk og relevant ettcrspørsel.

Klageren har også reist spørsmål om hvorfor Vinmonopolet har kjøpt inn tre produkter med

ulik pris, til tross for at det avgjørende innkjøpskriteriet var pris. Prisrammen for
anbudsinnbydelsen var satt til mellom 500 og 700 kroner. Det betyr at alle produkter i dette

prisintervallet oppfylte spesifrkasjonen. Vinmonopolet valgte tre produkter i ulik prisklasse og

fra ulike skotske øyer for å tilføre bredde til whiskysegmentet. Denne vurderingen hører under

Vinmonopolets forretningsmessige skjønn, som ikke kan prøves av klagenemnda, jlÌ
nemndsforskriften $ 3 andre ledd.

Vinmonopolets avgiørelse må etter dette opprettholdes.
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Klagcncmnda er kommet til at klagcn ikke tas til følge.

Vinmonopolets innkjøp til basis- og partiutvalgct etter anbudsinnbydelse er regulert i

innkjøpsfbrskrilìen {i 3-2. IJestemmclscns førstc lcdd fastsetter at "innkjøp lbretas etter

innhenting av et så stort antall tilbud at recll konkurranse oppnås". Bestemmelsen må scs i

sammenheng med den overordncdc bcstemmelsen i innkjøpsfbrskrilten $ I -1, som sier at

Vinmonopolets innkjøpsvirksomhct skal sikrc likcbehandling og tilpasses etterspørselcn.

I kravct om at innkjøp skal tilpasscs etterspørselen, ligger blant annet at Vinmonopolet må

sikrc cn tilstrekkelig bredde i produktutvalget med hensyn til produkttypc, pris, kvalitct og

gcografÏsk opprinnclse. Den nærmere utfbrmingen av varesortimcntct hørcr undcr

Vinmonopolets forretningsmessige skjønn, som klagcncmnda i utgangspunktet ikke kan

overprøve, jf'. nemnclsfbrskriflen $ 3 andre ledd.

l)et siste gjelder også for utformingen av anbudsinnbydelser. Nernnda har fbstslått at

anbudsgrunnlagct må være skrevet på cn klar og tydelig rnåte, slik at de kravenc som

produktct må oppfylle, ikke gir rom for misforståelser og oppf'attes på sammc måtc av allc

aktsommc tilbydere, jf. klagenemndas sak 5/2013. Men det hører nnder Vinmonopolets

skjønn å avgiørc hva slags produkt som skal kjøpes inn, og hvilkc spcsifikas.ioncr produktet

mâ oppfyllc. Klagcnemnda må nøye seg med å kontrollere at prodnktspesifikasjoncne

oppfyller vissc grunnleggende krav om saklighet, likebehandling og rimelighct.

Når det gjelder vår sak, f inrrer klagenenrnda at kravet om klar og tydelig utfbrming av

anbudsgrunnlaget er oppf ylt. l)et var riktignok en skrivcfcil i innbydelsen: Det sto at whisky-

produktet måtte være internasjonalt lanscrt før "tilbudsinngåclse", mens meningen var at dcn

internasjonale lanscringen skullc ha funnct sted før tilbudsinngivelsen. Feilskriftcn syncs ikkc

å ha f'ørt til mislbrståelser hos klageren. Det cr hcller ikke opplyst at andre har misl"orstått

kriteriet. Den riktigc lorstâclscn fremgår dcssutcn av Vinmonopolets lanseringsplan20l6ll,
som det er vist til i anbudsinnbydelsen.

lfor at ct produkt skal bli vurdert fbr innkjøp, må det oppþllc allc kritcricnc i
anbudsinnbydelsen. Som det f'remgikk uttrykkelig av anbuclsinnbydclscn i denne saken, vil
tilbudet ellers bli avvist. Klagerens produkt oppfyltc ikke kritcrict om irrterrrasjonal lansering

fbr tilburdstidspunktet. Det var derfor i utgangspunktet riktig å avvise tilbudet, se også

Vinmonopolets innkjøpsreglcmcnt punkt 2.3 andrc strekpunkt.

Klagcrcn har anført at kritcriet om internasjonal larrsering fizr tilbudstidspunktct ikkc cr saklig

forankrct i hensynet til å ivarcta etterspørselen i markedet. Nemnda kan ikkc slutte seg til
dcttc. Dttcr dct som cr opplyst, var formålet med kriteriet å vinklc anbudskonkurratrsen mot

cksistcrcnde produkter sotn var kjent lbr målgruppen gjennom utcnlandskc salgskanaler,

Kritcriet var begrunnet i særtrekk ved målgruppen, blant annct at whiskykunder i henhold til
Vinmonopolcts scgmenteringsanalyser ol'te er opptatt av merkcvarcr. Kriterict skulle også

sikre at produktcnc som blc tilbudt, var markedsrelevante og ikke laget spcsiclt for

Vinmonopolets anbudskonkurransc.
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Nemnda finner ut fra dette at kriteriet var saklig begrunnet i lovlige og relevante hensyn.

Spørsmålet om det var fbrnuftig og hensiktsmessig å oppstille dette kriteriet, kan nemnda ikke

overprøve. l)en vurderingen hører under Vinmonopolets skjønn.

Det tilføyes at hensynene bak kriteriet ikke ivaretas - i hvert fall ikke fullt ut - ved at det på

tidspunktet for tilbudsinngivelsen forelå planer om internasjonal lansering, slik som for
klagerens produkt.

Klageren har vist til at Scapa er et internasjonalt kjent varemcrke som kommer fra et etablert

destilleri. Det er også vist til at Scapa Skiren erstattet Scapa l6 YO, som er solgt på det

internasj onale markedet.

Nemnda kan ikke se at dette har betydning for saken. Det er ubestridt at Scapa Skiren er et

annet produkt enn Scapa 16 YO. Det sistnevnte produktet benytter dessuten en

aldersbetegnelse og ville av den grunn ha vært utelukket fra anbudskonkurransen. At
destilleriet har en etablert posisjon i det internasjonale markedet, er ikke relevant.

Anbudsinnbydelsen stiller krav om at det konkrete produktet som tilbys, må være

internasj onalt lansert.

Det følger av likebehandlingsprinsippet at det ikke kan gjøres unntak fra
produktspesifikasjonene i enkelttilfeller, for eksempel under henvisning til at produktet

kommer fra en etablert og anerkjent whiskyprodusent.

Klagen kan etter dette ikke tas til følge.

Nemnda går ikke inn på om Vinmonopolet har begått feil ved vurdcringen av de tre

produktene som ble innkjøpt i anbudskonkurransen, da dette er uten betydning for spørsmålet

om avvisning av klagerens tilbud.

Avgjørelsen er enstemmig.
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Inger Eriksen

Slutnlng:
Klagen tas ikke til følge.

Eyvin Sivertsen

Odd Anders Nilsen Ingvild Tennfiord
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