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Yttrande över Utkast till lagrådsremiss - En effektivare
överprövning av offentliga upphandlingar (Fi2020/05179)
Lantmäteriet har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget Utkast
till lagrådsremiss – En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar. Lantmäteriet har nedanstående synpunkter att anföra.

Lantmäteriets synpunkter och skäl
SKYDSAMHETSKRAV

Lantmäteriet tillstyrker förslaget om att det ska införas ett lagstadgat
skyndsamhetskrav för mål om överprövning av en upphandling och i mål
om överprövning av avtals giltighet. Även med beaktande av
upphandlingsmålens nuvarande förturskaraktär välkomnar Lantmäteriet ett
lagstadgat skyndsamhetskrav vid överprövningsmål.
PREKLUSIONSFRISTER I ÖVERPRÖVNINGSMÅL

Lantmäteriet tillstyrker förslaget om preklusionsfrister i överprövningsmål
och anser att de tidsfrister som finns angivna i utkastet är väl övervägda och
ändamålsenliga.
ANNONSERING AV ICKE-DIREKTIVSTYRDA UPPHANDLINGAR

Lantmäteriet tillstyrker förslaget om att upphandlande myndigheter och
enheter inte behöver efterannonsera upphandlingsresultatet när
upphandlingens värde understiger 100 000 kr. Det är positivt att den
beloppsmässiga gränsen för efterannonseringsskyldigheten sammanfaller
med dokumentationsplikten i 19 kap. 30 § lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU) och 19 kap. 20 § lag (2016:1146) om offentlig
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Förslaget innebär
därutöver en ökad tydlighet sett i förhållande till hur lagstiftningen för
närvarande är utformad.
TIDSGRÄNSER VID UTESLUTNING AV EN LEVERANTÖR

Enligt utkastets förslag får en upphandlande myndighet inte låta en dom
som är äldre än fem år ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en
leverantör på grund av brott enligt LOU, LUF eller lag (2016:1147) om
upphandling av koncessioner (LUK). Händelser som är äldre än tre år får
inte beaktas vid ett beslut om uteslutning av en leverantör på grund av
missförhållanden i övrigt enligt förutnämnda lagar.
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Ett införande av fasta tidsgränser innebär att domar och händelser som
inträffat vid en tidigare tidpunkt än vad som bestämts i LOU, LUF eller
LUK inte får beaktas och läggas till grund för ett beslut om uteslutning av
en leverantör från att delta i upphandlingen.
Lantmäteriet anser att utkastets förslag förvisso medför en ökad
förutsägbarhet och enhetlighet men menar att det hade varit önskvärt med
större flexibilitet vid bedömningen i det enskilda fallet. Förslaget,
innefattande de angivna tidsgränserna, innebär väsentliga begränsningar i
möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter från att utesluta
olämpliga leverantörer. Det riskerar i slutändan att medföra ökade
kostnader, dröjsmål och andra olägenheter för den upphandlande
myndigheten eller enheten samt även allmänheten.
Eftersom kravet på uteslutning av en leverantör på grund av brott förutsätter
att domen har vunnit laga kraft anser Lantmäteriet att tidsgränsen rimligen
bör räknas från den tidpunkt domen har vunnit laga kraft.
Lantmäteriet har inga synpunkter på utkastet i övrigt.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg.
I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit den
ställföreträdande generaldirektören Anders Lundquist, enhetschefen Karin
Fogelberg, upphandlaren Daniel Pereira och juristen Christoffer-Robin
Öunpuu, den sistnämnde föredragande.
För Lantmäteriet
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