Protokoll for anskaffingar som overstig 500 000 kroner eks. mva.
Protokollen skal beskrive alle vesentlege forhold og viktige avgjerder gjennom heile anskaffingsprosessen. Protokollen Oppdragsgjevar kan bruke andre typar protokollar eller ha vedlegg til protokollen, så lenge det blir svart på alle punkta i den protokollen som blir brukt. Denne protokollen finst elektronisk på heimesida til Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.  skal minst innehalde desse opplysningane: 

1.1	Navn og adresse på verksemda		       1.2 Navnet på protokollførar      



1.3	Omtale av kva som skal anskaffast, eller dersom det er relevant, kva slags anskaffingar det dynamiske innkjøpssystemet omfattar


1.4	Anslått verdi på kontrakten Den anslåtte verdien av kontrakten skal vurderast i byrjinga av anskaffingsprosessen. 


1.5	Kva forhold er det som tillet oppdragsgjevar å nytte prosedyrar som krev særskilt grunngjeving For eksempel bruk av unntaksføresegnene i § 2-1 andre leddet eller konkurranseprega dialog, konkurranse med forhandling og hasteprosedyre i del III i forskrifta. 


1.6	Navn på leverandøren som ønskjer å delta i konkurransen, og dersom det er relevant, leverandørar som er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utveljinga
Navn:
Grunngjeving:

1.7	Dersom det er relevant, oppgje grunnen til at leverandørar som har skatte- og avgiftsrestansar fekk høve til å delta i konkurransen 


1.8	Dersom det er relevant, navn på avviste leverandørar og grunnen til avvisinga
Navn:
Grunngjeving:

1.9 	Navn på alle leverandørar som har levert tilbod


1.10	Dersom det er relevant, grunnen til avvising av tilbod som blir rekna for å vere unormalt låge
Navn:
Grunngjeving:

1.11	Dersom det er relevant, oppgje årsaken til at oppdragsgjevar avlyser konkurransen 


1.12 	Navn på og grunngjeving for valg av leverandør(ar) og kontraktverdi
Navn:
Grunngjeving:

1.13 	Dersom det er relevant, del av kontrakt eller rammeavtale som leverandørar har til hensikt å overdra til tredjepart


1.14 	Dersom det er relevant, andre vesentlege forhold og viktige avgjerder som har betydning for konkurransen


1.15 	Dato og protokollførarens signatur 




