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Remissvar på promemoria med förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik
med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik
Sammanfattning
Strömsunds kommun (nedan ”Kommunen”) ser de föreslagna ändringarna som rimliga men vid annonsering och efterannonsering är det önskvärt att den önskade informationsmängden prövas mot den ökade administrativa bördan och att det strävas mot enklast möjliga informationsgivande.
3.1 Annonser om anbudsinfordran
Kommunen ser den förslagna ändringen som rimlig förutom angivelsen
av villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Dessa
kan vara komplexa skrivningar som ligger både som obligatoriska krav,
utvärderingskriterium samt avtalsvillkor och att på något sammanfattande sätt ange information om dessa i annonsen ses som ett merarbete.
Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana
krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet.
3.2 Innehållet i efterannonser
Kommunen anser att förslaget är rimligt. Viss vägledning kommer dock
behöva ges för att avgöra om leverantörer och anbudsgivare är att se som
stora, små eller medelstora företag. Det är också bra om angivande av anbudsgivare blir valfritt, vid stort antal anbudsgivare kan detta medföra ett
ganska tidskrävande arbete om inte organisationsnummer kan anges i
lista och inte i enskilda inmatningar.
4 Förtydliganden av bestämmelserna om annonsering av direktivstyrda
upphandlingar
Kommunen anser att förslaget är rimligt. Kommunen annonserar redan på
detta sätt då kommunens upphandlingssystem annonserar samma information nationellt och i TED.
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5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik
Kommunen har inga synpunkter på detta förslag.
6. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Kommunen anser att förslaget är rimligt.
7 Konsekvenser
Kommunen vill tillföra att det förhoppningsvis leder till färre frågor om
utfående av allmän handling för sammanställningar och forskningssyfte
då informationen kommer att finnas att söka i annonsdatabaserna.
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