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Remissvar Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om
kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär
luftfart.
Luftfartsverket vill framhålla att den administrativa börda som
läggs på upphandlande myndigheter och enheter bör stå i rimlig
proportion till syftet med inhämtande av statistik på
upphandlingsområdet.
Luftfartsverket ställer sig överlag positiv till (i) förslaget om
innehållet i annonser på det icke direktivstyrda området och (ii)
förslaget om förtydliganden av bestämmelserna om annonsering
av direktivstyrda upphandlingar. Luftfartsverket anser att
nämnda förslag är rimliga utifrån tolkningen att
direktupphandlingar som inte har annonserats inte heller
behöver efterannonseras. Luftfartsverket anser dock att det
behöver tydliggöras att denna tolkning är riktig.
Icke-direktivstyrda upphandlingar bör inte regleras på ett mer
långtgående sätt än direktivstyrda upphandlingar. Enligt
Försörjningsdirektivet (2014/25/EU) är det inte obligatoriskt att
ange upphandlingens uppskattade värde i annonsen, det bör
således inte heller vara obligatoriskt på det icke-direktivstyrda
området. Därutöver anser Luftfartsverket att denna uppgift i
vissa fall kan utgöra känslig information och att det även av
denna anledning bör vara frivilligt att ange uppgiften i annonsen.
Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att
ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det
direktivstyrda området, men det är möjligt att dölja denna
uppgift vid publicering för det fall uppgiften bedöms som
känslig. Även detta bör vara möjligt vid upphandling på det ickedirektivstyrda området.
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Luftfartsverket föreslår att bedömningen avseende huruvida ett
företag utgör ett litet eller medelstort företag bör göras av
företaget självt. Luftfartsverket föreslår därför att det införs som
en tvingande uppgift att fylla i när anbudsgivaren registrerar sig i
en registrerad annonsdatabas. Anbudsgivaren bör vara den som
är bäst lämpad att avgöra om denne är ett litet eller medelstort
företag. Hantering enligt detta förslag bör minska risken för att
upphandlande myndigheter och enheter gör felbedömningar,
det bör vidare vara det mest effektiva förfaringssättet.
Luftfartsverket har inga synpunkter på förslaget avseende
nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik.
Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektören efter
föredragning av juristen Izabella Lukacs. I ärendet har även
inköpare Pia Joutsenvirta, strategisk inköpschef Lars Nessvi och
chefsjurist Petra Sernulf deltagit.
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