Policy for kontrakt og anskaffelser

1 Formål
Policy for kontrakt og anskaffelser er en del av Nye Veier AS’ styrende dokumenter.
Målsetningen med policyen er å tydeliggjøre Nye Veier AS’ tilnærming til innkjøpsprosessen
innenfor selskapets respektive ansvar- og virkeområde.
Nye Veier er en betydelig innkjøper innen bygg- og anleggsbransjen. I tråd med myndighetenes
forventninger skal Nye Veier gå i front for å sikre at selskapets innkjøp holder høye
miljømessige, etiske og sosiale standarder.
Dette dokumentet gir føringer for Policy for innkjøp og må sees i sammenheng med Policy for
etikk og samfunnsansvar.

2 Ansvar
Det faglige ansvar og beslutningsmyndighet for innkjøp til selskapet, herunder også
prosjektene, ligger hos Direktør for kontrakt og anskaffelser
Policyen gjelder for samtlige ansatte, både faste og midlertidige, i Selskapet og eventuelle
datterselskaper. Policyen gjelder både for interne anskaffelser og prosjekt anskaffelser.

3 Retningslinjer
Nye Veier AS er organisert som en betydelig bestillerorganisasjon i bygg- og anleggsbransjen
med overordnet byggherreansvar. Innkjøp er en av selskapets viktigste kjernefunksjoner og skal
utøves med mål om å sikre samfunnsøkonomisk og effektiv riksveiutbygging i Norge. Alle
innkjøp skal være i tråd med- og koordineres for å speile selskapets overordnede verdier,
strategier og mål. For å oppnå dette legges følgende prinsipper til grunn:

Konkurranse skal legges til grunn for alle anskaffelser der det er mulig. Anskaffelsesbeløp
under hundretusen NOK eks mva. trenger ikke å bli konkurranseutsatt.

Livssykluskostnaden skal ligge til grunn for alle innkjøp i Nye Veier AS. Dette skal
effektueres gjennom tidlig og helhetlig planlegging som igjen muliggjør gode innkjøpsvalg hvor
både investeringskostnader og driftskostnader legges til grunn. Vi skal benytte oss av de
økonomisk mest fordelaktige tilbudene hvor kvalitet og miljøhensyn blir ivaretatt på en forsvarlig
måte.
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Funksjonelle krav skal stilles til produktene og tjenestene Nye Veier AS anskaffer. Vi skal
utfordre våre tilbydere til å benytte sin fagekspertise for å løse tekniske og operasjonelle
utfordringer på en effektiv måte. Ved å belønne de mest konkurransedyktige løsningene skal vi
også være en pådriver for utvikling av leverandørmarkedet.

En tydelig og transparent innkjøpsprosess skal sørge for at Nye Veier AS skaper
forutsigbarhet og tillit i leverandørmarkedet. Vi skal stille klare krav slik at konkurransen preges
av jevnbyrdighet og åpenhet, samt kreve en høy standard og profesjonalitet av oss selv for å
sikre at den objektivt beste anskaffelsen velges.

Samfunnsansvaret som Nye Veier AS innehar skal videreføres og etterleves i verdikjeden. Vi
skal stille krav til etikk og samfunnsansvar hos våre leverandører og påse at dette også følges i
deres respektive verdikjeder. Som forvalter av offentlig kapital skal vi opptre som en
foregangsorganisasjon ved å velge produkter og tjenester fra tilbydere som kan leve opp til våre
etiske og samfunnsmessige standarder. Se egen policy for etikk og samfunnsansvar.
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