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Remissvar – Möjligt, tillåtet och tillgängligt, förslag till
enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa
regler om överprövningsmål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta inköpskontorets yttrande som sitt
eget.
Ärendet
Kommunen har ombetts att inkomma med synpunkter på förslaget eller
materialet i betänkandet. Inköpskontoret har läst materialet och instämmer i
stort med förslaget, men har några synpunkter. Synpunkterna i remissvaret är
begränsade till att gälla delarna Författningsförslag, del 1 (kap 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20) och del 2 (kap 20, 21, 22, 25, 26).
19 kap 3§, möjligheten att använda olika metoder för upphandling och att
utforma förfarandet upplevs som positivt. Här kan vi anpassa upphandlingar
exempelvis utifrån tillgång på anbudslämnare och varans/tjänstens
komplexitet.
19 kap 20§, gällande reserverad upphandling för tjänster enligt bilaga 2 där
bland annat tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer ingår.
Efter punkt 3 lyder den föreslagna texten ” Löptiden för ett kontrakt som
tilldelas med stöd av första stycket får inte överstiga 3 år. Om en
upphandlande myndighet med tillämpning av första stycket har tilldelat en
organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre åren, får
myndigheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisationen
ytterligare ett kontrakt för den berörda tjänsten.”
Detta är oroande då tillgången av sådana lämpliga sociala medlemsorganisationer, som bör vara lokala, på medelstora eller mindre orter kan
vara begränsad vilket kan göra det svårt eller omöjligt att finna en annan
social medlemsorganisation för det aktuella uppdraget.
19 kap 12§, avser dialog i upphandling och ska underlätta för upphandlande
myndighet (UM) att föra dialog med anbudslämnare. Paragrafen förtydligar
den text som finns idag, men man hänvisar också till de grundläggande
principerna samt EU-domstolens och svensk rättspraxis. Denna hänvisning
tyder på att utrymmet för att förtydliga och komplettera anbud inte kommer
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att förändras nämnvärt. Här får vi förmodligen invänta svenska rättsfall på
den nya paragrafen för att se det verkliga genomslaget.
19 kap 14§, avser beslut om att förkasta ett onormalt lågt anbud och att UM
får förkastas om UM inte fått ett tillfredsställande svar. Ofta råder osäkerhet
om kring vad som är ett tillfredsställande svar. I övrigt inga synpunkter på
paragraferna ang detta område.
19a kap, gällande Direktupphandling (DU) innehåller förtydliganden om vad
som gäller samt nyheter som att DU kan användas vid överprövning då man
väntar på en dom från en rätt. Dock är sättet att räkna fram värdet inte bra, då
värdet för DU ska slås samman med värdet för den upphandling som
överprövas (se 15.2.2). Vi anser att detta resulterar i att DU med säkerhet
sällan kommer att kunna användas.
Nyheten med en ansökningsavgift på 7500 kr är positiv. Dock är vi
tveksamma inför den egentliga effekten av den del av förslaget som säger att
ansökande företag står en risk att, om de förlorar överprövningen, kan få ta
vinnande parts kostnader. Stora företag (både nationella och internationella)
har ofta helt andra ekonomiska resurser och kan, om man så vill, ta en
medveten risk och chansa på utfallet. Konsekvensen av detta kan bli att
mindre företag helt avstår att lämna in anbud. Mindre företag är ofta lokala.
Beslutsunderlag
Fi2018/02531/OU, Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och
flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål.
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