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Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att
genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU
av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och
om upphävande av direktiv 2004/17/EG.
De två nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års
upphandlingsdirektiv. Genomförandet av de delar som bedömdes som
nya i förhållande till 2004 års direktiv överlämnades till
Genomförandeutredningen.
Av de olika delarna av direktiven som överlämnades till utredningen är
det vissa som tilldragit sig särskilt intresse. De nya direktiven ger uttryck
för samma grundtankar som alltid har präglat den offentliga
upphandlingen på unionsnivå och som genomförts i Sverige, dels genom
det regelverk som hanterar upphandlingen över vissa angivna s.k.
tröskelvärden, dels upphandlingar vars värde understiger dessa och som i
huvudsak är nationellt baserade. Även de upphandlingarna ska skötas i
enlighet med de allmänna principerna för upphandling, men
förfarandereglerna är enklare.
I dessa delar innebär de nya direktiven inget nytt. I dagens ordning är
upphandling av tjänster uppdelade i s.k. A-tjänster och B-tjänster. Denna
uppdelning berodde ursprungligen på att unionslagstiftaren bedömde att
vissa tjänster lämpade sig mindre väl för de mer utvecklade upphandlingsförfarandena utan i stället kunde hanteras genom förenklade
förfaranden. I de nya direktiven har denna skillnad mellan tjänster tagits
bort, men däremot har man behållit hänsyn till att vissa tjänster av mera
personlig karaktär fortfarande passar mindre väl för de mera komplicerade förfarandena. Dessa s.k. sociala tjänster föreslår utredningen ska
hanteras i enlighet med de regler som ska gälla för upphandlingar som
understiger tröskelvärdena och som i stora delar överensstämmer med
vad som gäller i dag.
Utredningen föreslår att regler om s.k. reserverade kontrakt ska införas
i svensk rätt. Dessa regler innebär att det läggs fast vissa förutsättningar
för särskilda hänsyn till anbud som lämnas av leverantörer vars
arbetskraft till viss del består av funktionshindrade eller annars
”missgynnade” personer
Upphandlingsreglerna har hittills byggt på att den offentliga sektorn
ska öppna sig mot den konkurrensutsatta marknaden inom unionen för
sina inköp. I takt med att tekniken förbättras, ökar kraven på snabbhet
och effektivitet. Regelverket innefattar nya regler om elektronisk
kommunikation under hela upphandlingsförfarandet. Utredningen
föreslår att dessa regler införs i enlighet med direktiven och att den
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utnyttjas.
För att den offentliga upphandlingen ytterligare ska effektiviseras har
unionslagstiftaren föreslagit tydligare regler om i vilka fall en
upphandlande myndighet får och ibland ska dela upp ett kontrakt i olika
mindre delar. Syftet bakom reglerna är att se till att små och medelstora
företag inte råkar uteslutas från att delta i upphandlingar. Det införs
tydligare och i vissa delar skärpta regler för val av leverantör och för val
av anbud. De nya reglerna innefattar skärpt kontroll av att leverantörer
till den offentliga sektorn iakttar tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter som fastställs i unionsrätten, nationell rätt,
kollektivavtal eller i vissa i direktiven angivna internationella
bestämmelser. Reglerna innefattar också skärpt skyldighet för
upphandlande myndigheter att undersöka vad som myndigheten uppfattar
som onormalt låga anbud och också en skyldighet att förkasta sådana om
de inte kan förklaras av anbudsgivaren på ett tillfredsställande sätt.
Vad gäller hänsynstagande till miljö m.m. finner utredningen att det
visserligen redan i dag finns ett rimligt stort utrymme för upphandlarna
att ta sådana hänsyn och alltså då också ställa sådana krav. Men de nya
direktiven kodifierar EU-domstolens senare praxis inom området och
öppnar enligt utredningens mening än större möjligheter att i den
framtida upphandlingen ta sådana hänsyn. Vad som dock alltid är
ledstjärnan för dessa och andra krav som kan ställas under en
upphandling är att kraven har en relevant koppling till kontraktsföremålet
och är förenliga med unionsrätten. Vad gäller möjligheten att hävda
rättigheter ur kollektivavtal har utredningen kommit fram till att, förutsatt
den nyss angivna kopplingen och förenligheten med unionsrätten i
övrigt, att det är möjligt att ställa sådana krav om arbetsmiljö m.m. som
återfinns i vad som utgör ett kollektivavtal. Däremot är det utredningen
uppfattning att det även framöver kommer att vara oförenligt med
unionsrätten att en offentlig upphandlare ställer som krav att en
leverantör ska vara ansluten till ett kollektivavtal.
I enlighet med vad utredningen uppfattar som en anpassning också till
de skiftande villkoren i det ekonomiska livet innehåller de nya reglerna
tydligare regler i frågan om när förändringar i de avtal som en gång
ingåtts efter en upphandling kan göras utan att för den skull en ny
upphandling måste göras. Likaså förtydligas reglerna om möjligheterna
för en upphandlande myndighet att avsluta ett ingånget avtal.
Det har visat sig att kommissionens initiativ att under åren efter hand
komplettera reglerna med ytterligare upphandlingsförfaranden och variationer inom upphandlingsförfarandena, som förnyad konkurrensutsättning, konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion, har varit
framgångsrika. Kommissionen har fortsatt att utveckla förfarandena i
syfte att anpassa dem till också specifika önskemål. I de nya reglerna
introduceras det nya förfarandet innovationspartnerskap som syftar till att
förbättra möjligheterna för de offentliga upphandlarna att ingå
långsiktiga sådana partnerskap för utveckling och efterföljande köp av
nya innovativa varor, tjänster eller byggentreprenader som inte finns på
marknaden när partnerskapet inleds, utan att detta köp behöver föregås
av ett särskilt upphandlingsförfarande.
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Delbetänkandet innehåller vissa delar av de mer omfattande lagförslag
som finns i Socialdepartementets promemoria Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) och som således innehåller en sammanhållen version
av den nya lagen om offentlig upphandling respektive den nya lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna. Genomförandeutredningens
arbete fortsätter nu med den särskilda frågan om en lag om upphandling
av koncessioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/23/EU, vilket direktiv innehåller regler om tilldelning av
byggkoncessioner
och
tjänstekoncessioner.

Bilaga 5

Sammanfattning av betänkandet En lag om
upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
I delbetänkandet, SOU 2014:51, redovisade Genomförandeutredningen
författningsförslag som syftade till att genomföra delar av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari
2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den
26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande
av direktiv 2004/17/EG. I departementspromemorian Nya regler om
upphandling, Ds 2014:25, föreslås en ny lag om offentlig upphandling
och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. I
promemorian har Genomförandeutredningens författningsförslag införts i
dessa nya lagar, som alltså utgör en sammanhållen version av det
utredningsarbete som genomförts inom Regeringskansliet och av
Genomförandeutredningen.
I utredningens uppdrag ingick även att överväga en lag om
upphandling av koncessioner i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av
koncessioner, vilket direktiv innehåller regler om tilldelning av
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I nu föreliggande
slutbetänkande redovisar utredningen sitt förslag till en sådan lag.
Frågan om direktivreglering av förfarandet vid tilldelning av
koncessioner har varit föremål för kommissionens överväganden under
lång tid. Tidigare försök att åstadkomma sådana direktiv har inte kunnat
slutföras. Först genom parlamentets och rådets beslut under våren 2014
föreligger ett sådant direktiv.
Direktivet omfattar tilldelning av både byggkoncessioner och
tjänstekoncessioner. Det som är utmärkande för en koncession är att
vederlaget för anskaffningen utgörs av rätten att utnyttja byggnadsverket
eller tjänsterna som är föremål för koncessionen eller av dels en sådan
rätt, dels betalning. Det är alltså fråga om en överenskommelse med en
leverantör om att denne får möjlighet att ta betalt för sin leverans genom
att helt eller delvis få ersättning för den genom t.ex. att ta ut en avgift
från dem som nyttjar byggnadsverket eller tjänsten. Ett exempel kan vara
att en entreprenör anlagt en väg och tar ut vägavgift eller att en
restaurang åtagit sig att t.ex. driva en personalmatsal hos en myndighet
och har möjlighet att ta betalt av restaurangens gäster.
Byggkoncessionerna har redan tidigare varit i någon mån
direktivreglerade genom direktivet om offentlig upphandling, vilket
genomförts genom nu gällande lag om sådan upphandling.
Tjänstekoncessionerna är däremot uttryckligen undantagna från nu
gällande upphandlingsdirektiv, men omfattas dock av de allmänna
principerna för upphandling vilka härleds ur fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Genom nu föreliggande direktiv
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kommer emellertid både bygg- och tjänstekoncessioner att utsättas för
viss särreglering vad avser tilldelning av sådana koncessioner.
Direktivet har samma struktur som övriga direktiv inom skilda
upphandlingsområden. Vad som dock är ett tydligt särdrag hos direktivet
är att det inte innehåller några detaljerade regler över huvud taget utan i
stället ger de upphandlande myndigheterna och enheterna full frihet att
organisera förfarandet för val av koncessionshavare i enlighet med de
allmänt hållna reglerna i direktivet. Dessa regler går i huvudsak ut på att
EUF-fördragets allmänna principer ska iakttas, dvs. om likabehandling,
icke-diskriminering,
ömsesidigt
erkännande,
öppenhet
och
proportionalitet. Genom direktivet kommer också upphandling av
koncessioner att kunna bli föremål för överprövning i enlighet med vad
som anges i specialregleringen därom, dvs. enligt de s.k.
rättsmedelsdirektiven.
Vad gäller förfarandet är det alltså myndigheten eller enheten som har
att bestämma hur detta ska gå till, så länge de allmänna principerna
iakttas. Däremot är det ett oavvisligt krav att principen om öppenhet
iakttas genom att tilldelningen dels offentliggörs i förväg, dels att
tilldelningsbeslutet också offentliggörs samt slutligen resultatet av
förfarandet.
Trots att det är fråga om direktivregler som innefattar endast
grundläggande och allmänna hänsyn har direktivet gjorts tillämpligt
endast för sådana tilldelningar som uppgår minst till ett tröskelvärde om
5 186 000 euro, dvs. drygt 45 mnkr. Vad gäller vissa s.k. sociala tjänster
och andra sådana tjänster av mera personlig natur gäller enligt direktivet
endast reglerna om offentliggörande och rättsmedel. Direktivet innefattar
också undantag för vissa verksamheter inom t.ex. elektronisk
kommunikation, vatten och verksamheter som är direkt
konkurrensutsatta.
Eftersom det är fråga om ett självständigt direktiv för koncessioner
genomförs reglerna i konsekvens med tidigare lagstiftningsarbete genom
en särskild slag, på samma sätt som sedan år 2007 gäller för upphandling
av varor m.m. (LOU), för upphandling inom försörjningssektorerna
(LUF) och sedan 2011 för upphandling inom försvars- och
säkerhetsområdet (LUFS). Utredningen föreslår alltså att direktivet
genomförs genom en särskild lag om upphandling av koncessioner
(LUK). Lagtexten utgör ett så direktivnära genomförande som möjligt.
LUK ansluter därutöver också helt till den lagtekniska struktur som
förestavas av de nya upphandlingslagar som föreslås i
departementspromemorian Ds 2014:25.
Mycket av det som LUK innehåller motsvarar alltså vad som föreslås
gälla också för övriga upphandlingsområden vad avser allmänna
principer, uteslutning av leverantörer, val av anbud, och miljöhänsyn och
sociala hänsyn samt hänsyn till arbetsrättsliga förhållanden och villkor.
Eftersom direktiven – och alltså också LUK – dock innebär att det för
koncessionsupphandlingens del inte finns några detaljerade
förfaranderegler ens för sådana upphandlingar som uppgår till eller
överstiger det betydande tröskelvärde som nämnts ovan har utredningen
funnit att det inte vore ändamålsenligt att föreslå en motsvarighet till
dagens regler för s.k. direktupphandling som gäller för övriga
upphandlingsområden och som avser dels upphandlingar under
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utredningen föreslår endast grundläggande regler för förfarandet också
avseende sådan upphandling.
I de nya upphandlingsregler som föreslagits i utredningens
delbetänkande och i departementspromemorian lämnas utrymme för
upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandlingar ta
miljöhänsyn och sociala hänsyn m.m. på ett tydligare sätt än vad som
redan gäller i dag. Det synes rimligt att bedöma att det utrymme som
redan tidigare funnits nu i direktivet dels tydligare utformats, dels blivit
större. Motsvarande större utrymme har överförts från direktivet till det i
detta slutbetänkande föreliggande förslaget.
LUK utgör alltså ytterligare en upphandlingslag, med avvikelser från
de övriga upphandlingslagarna endast i de avseenden som huvudsakligen
föranleds direkt av direktivets ordalydelse. Reglerna i övriga delar
motsvarar vad som också föreskrivs i de andra upphandlingslagarna,
vilket bl.a. innebär att den direktivbundna specialregleringen beträffande
överprövning, upphandlingsskadeavgift m.m. blir tillämplig för
upphandling
av
koncessioner.
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Promemorian innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra
delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande
av direktiv 2004/17/EG. Promemorian omfattar också förslaget att de två
direktiven ska genomföras i två nya lagar på upphandlingsområdet, en ny
lag om offentlig upphandling som föreslås ersätta lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom
försörjningssektorerna som föreslås ersätta lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Promemorian lämnar även förslag till reglering av förfarandet vid
tilldelning av tjänstekontrakt enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik
på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
1169/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).
De två nya upphandlingsdirektiven är omarbetningar av 2004 års
upphandlingsdirektiv. Vissa delar av direktiven – de delar som bedömdes
som nya i förhållande till 2004 års direktiv – har överlämnats till
Genomförandeutredningen (S 2012:09). Dessa delar behandlas i
utredningens delbetänkande Nya regler om upphandling (SOU 2014:51).
De författningsförslag som lämnas i denna promemoria avser övriga
delar av de två direktiven. I promemorian presenteras även en
konsoliderad lagtext i vilken de författningsförslag som lämnas i
Genomförandeutredningens
delbetänkande
sammanfogats
med
promemorians författningsförslag. Promemorian innehåller därmed ett
fullständigt författningsförslag till två nya lagar.
När det gäller de författningsförslag som lämnas i promemorian
motsvaras dessa till stor del av bestämmelser i de två nu gällande
lagarna. Vissa nya förslag finns dock.
De föreslagna lagarna har i huvudsak samma tillämpningsområden
som nuvarande lagar. Verksamhet som innefattar prospektering av olja
och gas omfattas dock inte längre av lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna. Ett nytt undantag görs för vissa juridiska tjänster.
Bland annat undantas tjänster som avser biträde av en advokat i eller
inför rättsliga förfaranden i t.ex. domstolar samt juridiska tjänster som
tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol.
Förutsättningarna för att tillämpa det förhandlande förfarandet med föregående annonsering utökas enligt den föreslagna lagen om offentlig
upphandling. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna att
förfarandet får användas i flertalet fall utom när det rör sig om
upphandling av mer standardiserade varor, tjänster eller

byggentreprenader. I den föreslagna lagen om upphandling inom Bilaga 6
försörjningssektorerna införs upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad
dialog. Användningsområdet för detta förfarande har utvidgats i den nya
lagen om offentlig upphandling. Förutsättningarna för att
konkurrenspräglad dialog ska få användas är desamma som för
förhandlat förfarande med föregående annonsering.
Bestämmelserna om ramavtal i den föreslagna lagen om offentlig
upphandling är i huvudsak oförändrade men innebär vissa klargöranden
av rättsläget. Kontrakt som grundar sig på ramavtal får slutas endast
mellan en upphandlande myndighet som tydligt har identifierats för detta
syfte i ramavtalets anbudsinfordran eller inbjudan att bekräfta intresse
och en leverantör som är part i ramavtalet. Vid tilldelning av kontrakt
som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer utan förnyad
konkurrensutsättning ska den upphandlande myndigheten använda
objektiva villkor för att avgöra vilken av de leverantörer som är parter i
ramavtalet som ska tilldelas kontraktet (en fördelningsnyckel).
Bestämmelserna om ramavtal i den föreslagna lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna är något mer detaljerade än i nuvarande lag.
En bestämmelse införs om att ett ramavtal ska få löpa under längre tid än
åtta år endast om det finns särskilda skäl.
Regleringen av inköpscentraler ändras i syfte att ta tillvara den
flexibilitet som direktiven medger. Inköpscentralerna får möjlighet att
bedriva s.k. grossistverksamhet. Inköpscentralerna får också möjlighet att
antingen agera som ombud eller som självständig mellanhand när de
bedriver sin centraliserade inköpsverksamhet. Vidare införs en uttrycklig
reglering av anvarsfrågor vad gäller inköpscentralernas verksamhet.
Genom att anlita en inköpscentral ska upphandlande myndigheter och
enheter kunna frånhända sig ansvaret för att en upphandling genomförs i
enlighet med upphandlingslagstiftningen. Det är inköpscentralen som i
dessa fall ansvarar för att bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen
följs och som blir motpart vid en eventuell domstolsprövning då en
leverantör ansökt om överprövning eller väckt talan om skadestånd.
I båda lagarna införs bestämmelser om dynamiska inköpssystem. Ett
dynamiskt inköpssystem kan schematiskt beskrivas som en
tvåstegsprocess, som används för återkommande inköp av sådant som
finns på marknaden. I ett första steg upprättas systemet och leverantörer
kan när som helst under dess giltighetstid ansöka om att få delta. Alla
leverantörer som uppfyller urvalskriterierna ska få delta. I ett andra steg
sker tilldelningen av kontrakt enligt systemet. Inför varje
kontraktstilldelning ska den upphandlande myndigheten eller enheten
bjuda in alla anbudsgivare som godkänts som deltagare att lämna anbud.
När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska de
tekniska specifikationerna som huvudregel bestämmas med hänsyn till
kriterier
avseende
tillgängligheten
för
personer
med
funktionsnedsättning, eller utformning med tanke på samtliga användares
behov.
En upphandlande myndighet eller enhet ska under vissa förutsättningar
i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för
fullgörande av kontraktet få kräva ett särskilt märke som bevis för att
varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar de egenskaper
som krävs.
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Det föreslås en bestämmelse i den nya lagen om offentlig upphandling
om att upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande
myndigheter (i huvudsak kommunala myndigheter) ska kunna använda
sig av en förhandsannons som anbudsinfordran vid selektivt förfarande
och förhandlat förfarande med föregående annonsering. Bestämmelsen
innebär att en upphandlande myndighet som har publicerat en sådan
förhandsannons inte sedan på nytt behöver annonsera upphandlingen.
Myndigheten ska i stället bjuda in de leverantörer som anmält sitt
intresse med anledning av förhandsannonsen.
Tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud har
jämfört med dagens regler förkortats väsentligt och överensstämmer i
stort med de som gäller i WTO-avtalet om offentlig upphandling
(Government Procurement Agreement). Tidsfristen för att komma in med
anbud vid öppet förfarande i den klassiska sektorn ska enligt
huvudregeln vara minst 35 dagar mot 52 dagar enligt nu gällande regler.
Fortfarande gäller att tidsfristen för att komma in med
anbudsansökningar eller anbud ska bestämmas utifrån komplexiteten i
upphandlingen och hur lång tid som leverantörerna behöver för att
utarbeta anbuden.
I promemorian lämnas förslag till bestämmelser för upphandlingar som
faller utanför direktivens tillämpningsområde. Det föreslås att dessa
bestämmelser, liksom i nuvarande lagar, samlas i ett särskilt kapitel i
respektive ny lag. Ändringar har föreslagits när det varit direkt motiverat,
t.ex. på grund av nyheter i direktiven eller för att korrigera brister i
bestämmelserna.
Slutligen föreslås i promemorian att de nämnda bestämmelserna om
upphandlingar som faller utanför direktivens tillämpningsområde ska
komplettera bestämmelserna i EU:s kollektivtrafikförordning om
tilldelning av tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med
tunnelbana eller på vatten. Det innebär i huvudsak att bestämmelserna
om förfarandet vid nationella upphandlingar och om överprövning gäller
för
sådan
kontraktstilldelning.

Bilaga 7

Konsoliderat lagförslag i departementspromemorian
Nya regler om upphandling (Ds 2014:25)
1. Förslag till lag om offentlig upphandling
Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll och definitioner
Lagens innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om offentlig upphandling och om
projekttävlingar.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Lagens innehåll och definitioner
2 kap. – Lagens tillämpningsområde
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner
9 kap. – Tekniska specifikationer
10 kap. – Annonsering av upphandling
11 kap. – Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Val av leverantörer
15 kap. – Egen försäkran och annan utredning avseende förhållanden hos
leverantörer
16 kap. – Tilldelning av kontrakt
17 kap. – Fullgörande av kontrakt
18 kap. – Projekttävlingar på tjänsteområdet
19 kap. – Offentlig upphandling som inte omfattas av direktivet samt
offentlig upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster
20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd


Lagtext som anges i mindre typsnitt och inom klamrar härrör från Genomförandeutredningens
delbetänkande Nya regler om upphandling (SOU 2014:51).
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.
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21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn och vägledning
Till lagen hör följande bilagor.
Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer
Var finns definitioner och förklaringar?
2 § I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. Det
finns definitioner och förklaringar av begrepp också i andra kapitel. I bilaga 3
finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp finns i nedan angivna
paragrafer:
Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §.
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 5 §.
Direktupphandling i 19 kap. 3 §.
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §.
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §.
Förenklat förfarande i 19 kap. 4 §.
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §.
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12–18 §§.
Innovationspartnerskap i 6 kap. 30 §.
Interna kontrakt i 3 kap. 12–17 §§.
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 19–29 §§.
Märke i 9 kap. 12 §.
Offentlig upphandling i 2 kap. 1 §.
Organ för bedömning av överensstämmelse i 9 kap. 9 §.
Projekttävling i 18 kap. 1 §.
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §.
Urvalsförfarande i 19 kap. 5 §.
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.
Definitioner
3 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits att
delta i
1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,
5. ett innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande enligt 19 kap.
4 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är
hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,
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2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett
byggnadsverk, eller
3. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,
enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet som utövar ett
avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsverket.
5 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller
ekonomisk funktion.
6 § Med central upphandlande myndighet avses statliga myndigheter och
sådana upphandlande myndigheter som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den
urspungliga lydelsen.
7 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller
radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överföringsmedier.
8 § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande
tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för andra
upphandlande myndigheter, eller
2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader som är avsedda för andra upphandlande myndigheter.
En inköpscentral får även tillhandahålla stödverksamhet för inköp.
9 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera
leverantörer, och
2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av
byggentreprenad.
[Med kontrakt avses dock inte ett avtal som sluts med en juridisk person eller en
gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om förhållandena mellan de
berörda parterna är sådana att avtalet är att anse som ett internt kontrakt enligt 3 kap.
12–17 §§.]

10 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller
tjänster eller utför byggentreprenader.
Med leverantör avses också grupper av leverantörer.
11 § Med livscykel avses samtliga skeden som en vara, tjänst eller ett
byggnadsverk genomgår under sin livslängd, från råvaruanskaffning eller
generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller
användningens slut.
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12 § Med offentligt styrda organ avses sådana juridiska personer som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet,
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet
ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en
upphandlande myndighet.
13 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa
villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.
14 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av
andra tjänster än de som avses i 4 §.
15 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller
församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.
16 § Med upphandlingsdokument avses alla dokument som den upphandlande myndigheten utarbetar eller hänvisar till för att beskriva eller
fastställa innehållet i upphandlingen.
17 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller
hyrköp av varor. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

2 kap. Lagens tillämpningsområde
Lagens tillämpningsområde och vad som avses med offentlig
upphandling
1 § Denna lag gäller för offentlig upphandling. Lagen gäller också när en
upphandlande myndighet anordnar projekttävlingar.
Med offentlig upphandling avses att en upphandlande myndighet anskaffar
varor, tjänster eller byggentreprenader från en vald leverantör genom ett
kontrakt, oberoende av om det som anskaffas är avsett för ett offentligt
ändamål eller inte. Med offentlig upphandling avses även de åtgärder som en
upphandlande myndighet vidtar i syfte att ingå ett ramavtal.
[Bestämmelserna i 19 kap. gäller för
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1. offentliga upphandlingar som avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster
enligt bilaga 2, och
2. offentliga upphandlingar eller projekttävlingar vars värden beräknas understiga
det tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.]

Tilldelning av tjänstekontrakt enligt EU:s kollektivtrafikförordning
2 § Bestämmelserna i 19 kap. ska tillämpas vid tilldelning av tjänstekontrakt
avseende kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s
kollektivtrafikförordning).
Med tilldelning enligt första stycket avses
1. direkttilldelning av avtal om allmän trafik,
2. tilldelning av avtal om allmän trafik efter ett konkurrensutsatt
anbudsförfarande, eller
3. nödåtgärder.
I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns bestämmelser om förbud mot viss
direkttilldelning enligt EU:s kollektivtrafikförordning och om överklagande
av beslut om nödåtgärd i vissa fall.
Blandade kontrakt
Blandade kontrakt som avser flera upphandlingsslag enligt denna lag
3 § En upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt som avser mer än ett
upphandlingsslag enligt denna lag (varor, tjänster eller byggentreprenader)
med tillämpning av de bestämmelser som gäller för det upphandlingsslag
som karaktäriserar upphandlingens huvudföremål.
Om ett kontrakt avser både sådana tjänster som anges i bilaga 2 och andra
tjänster, eller både varor och tjänster, ska huvudföremålet bestämmas utifrån
vilket av de beräknade värdena för respektive tjänster eller varor som är det
högsta.
Blandade kontrakt med inslag av upphandling enligt lagen (0000:000) om
upphandling inom försörjningssektorerna
4 § Om ett blandat kontrakt avser upphandling som omfattas såväl av denna
lag som av lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna
ska den upphandlande enheten tillämpa bestämmelserna i 2 kap. 11–19 §§
eller 2 kap. 20–28 §§ i den lagen.
Delbara blandade kontrakt
5 § Om ett delbart blandat kontrakt avser såväl upphandling som omfattas av
denna lag som upphandling som inte gör det, får en upphandlande myndighet
tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Myndigheten får också tilldela
ett enda kontrakt.
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När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som separata kontrakt
6 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar separata kontrakt ska den
för varje separat kontrakt tillämpa de bestämmelser som det kontraktets
egenskaper motiverar.
När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt
7 § Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett enda kontrakt ska, om
inte något annat följer av 9–11 §§, denna lag tillämpas på hela kontraktet.
8 § Den upphandlande myndigheten ska tilldela ett delbart blandat kontrakt
som består av varor, tjänster eller byggentreprenader och av koncessioner
med tillämpning av denna lag om värdet av den del av kontraktet som
omfattas av denna lag beräknas uppgå till lägst det tröskelvärde som gäller
enligt 5 kap.
Kontraktet ska tilldelas med tillämpning av 19 kap. om värdet av den del av
kontraktet som omfattas av denna lag beräknas understiga det tröskelvärde
som gäller enligt 5 kap. och värdet av den del som avser koncessioner
beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt [den lagstiftning som
genomför koncessionsdirektivet].
Delbara blandade kontrakt med inslag av försvar eller säkerhet
9 § Den upphandlande myndigheten får tilldela ett delbart blandat kontrakt
som till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) utan tillämpning av denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också om kontraktet innehåller delar
som omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
10 § Den upphandlande myndigheten får tilldela ett delbart blandat kontrakt
som till en del avser upphandling som omfattas av lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med tillämpning av den
lagen.
Det som sägs i första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
11 § Det som sägs i 9 och 10 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att
upphandlingen omfattas av denna lag eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Odelbara blandade kontrakt
12 § Om de olika delarna av ett blandat kontrakt objektivt inte kan särskiljas
ska den upphandlande myndigheten välja tillämpliga bestämmelser på
grundval av kontraktets huvudföremål.
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Om ett sådant kontrakt innehåller delar som omfattas av artikel 346 i EUFfördraget får myndigheten dock tilldela det utan tillämpning av denna lag.
Om kontraktet delvis avser upphandling som omfattas av lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får det tilldelas med
tillämpning av den lagen.
Lagens tillämplighet vid upphandling av forsknings- och
utvecklingstjänster
13 § Denna lag gäller för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster enligt andra stycket om
1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den
egna verksamheten, och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt och hållet av den upphandlande
myndigheten.
De forsknings- och utvecklingstjänster som avses i första stycket är tjänster
som omfattas av CPV-koderna för
1. FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster,
2. forskning och experimentell utveckling,
3. forskning,
4 forskningslaboratorietjänster,
5. marin forskning,
6. experimentell utveckling,
7. planering och genomförande av forskning och utveckling,
8. förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration, eller
9. test och utvärdering.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
Upphandling inom försörjningssektorerna
1 § Denna lag gäller inte för upphandling eller projekttävling som
1. omfattas av lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, eller
2. är undantagen enligt 3 kap. 4, 10 eller 25 § i den lagen.
Vissa närstående posttjänster
2 § Denna lag gäller inte för kontrakt som tilldelas av en upphandlande
myndighet som tillhandahåller posttjänster enligt 2 kap. 8 § lagen
(0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, om kontraktet
avser
1. adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post, säker
elektronisk överföring av kodade dokument och andra liknande tjänster, om
tjänsterna har anknytning till och utförs helt med elektroniska medel,
2. tjänster som avser postanvisningar och girobetalningar samt finansiella
tjänster som omfattas av CPV-koderna 66100000-1 till 66720000-3 och av
3 kap. 31 § lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna,
3. filatelitjänster, eller
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4. tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra
tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
3 § Denna lag gäller inte för upphandling eller projekttävling som
1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet, eller
2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.
Sekretess
4 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling, som inte annars ska
undantas enligt 3 §, om
1. skyddet av rikets väsentliga säkerhetsintressen inte kan garanteras, eller
2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande myndighet
tillhandahåller information vars avslöjande strider mot rikets väsentliga
säkerhetsintressen.
5 § Denna lag gäller inte om en upphandling och fullgörandet av det
tilldelade kontraktet omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen.
Undantagen i första stycket gäller även för projekttävlingar.
Elektroniska kommunikationstjänster
6 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävlingar som
huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att
tillhandahålla eller driva allmänna kommunikationsnät, eller att för
allmänheten tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster.
Allmänna kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har
samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förfaranden enligt andra internationella regler
7 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som en
upphandlande myndighet är skyldig att tilldela eller anordna enligt andra
bestämmelser om upphandlingsförfaranden, vilka har fastställts
1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella skyldigheter
och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett
projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller
2. av en internationell organisation.
8 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som avser försvarseller säkerhetsaspekter och som en upphandlande myndighet är skyldig att
tilldela eller anordna enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden,
vilka har fastställts
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1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan
någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,
2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang om stationering av
militär personal och som rör en stats åtaganden, eller
3. en internationell organisation.
Förfaranden som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut
9 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som en
upphandlande myndighet tilldelar eller anordnar enligt upphandlingsregler
som har fastställts av en internationell organisation eller ett internationellt
finansinstitut när kontraktet eller projekttävlingen helt finansieras av den
organisationen eller det institutet.
Om kontraktet eller projekttävlingen till största delen medfinansieras av en
internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.
Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt
10 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en upphandlande
myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag
eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.
[Interna kontrakt]
[11 § Denna lag gäller inte för ett avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet
och en avtalspart som är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900), om avtalet är att anse som ett internt kontrakt enligt 12–
17 §.]
[12 § Ett avtal enligt 11 § ska anses vara ett internt kontrakt, om
1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över avtalsparten motsvarande
den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens räkning
eller för andra sådana personer som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll
över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[13 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om
1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter utövar kontroll över avtalsparten motsvarande den som myndigheterna utövar
över sina egna förvaltningar,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndigheternas
räkning eller för andra sådana personer som avses i 11 § och som myndigheterna
utövar kontroll över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
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[14 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om den upphandlande myndigheten står under sådan kontroll av avtalsparten som avses i 12 § 1
och om
1. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande
avtalspartens räkning eller andra sådana personer som avses i 11 § som den
kontrollerande avtalsparten utöver kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[15 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om den upphandlande myndigheten står under sådan kontroll som avses i 12 § 1 och den
kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll som avses i 12 § 1 över
avtalsparten och om
1. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande
personens räkning eller för sådana personer som avses i 11 § som den kontrollerande
personen utöver kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[Bedömning av förhållanden avseende kontroll och verksamhet]
[16 § En upphandlande myndighetska anses utöva sådan kontroll som avses i 12 § 1,
om den har ett avgörande inflytande över avtalspartens strategiska mål och viktiga
beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan person som själv kontrolleras på
samma sätt av myndigheten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i
13 § 1, om
1. avtalspartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter,
2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över avtalspartens
strategiska mål och viktiga beslut, och
3. avtalsparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas
intressen.
En avtalspart ska anses utöva sådan kontroll som avses i 14 § 1, om den har ett
avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och
viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan person som själv kontrolleras
på samma sätt av avtalsparten.]
[17 § En avtalsparts verksamhetsandel enligt 12 § 2 och 13 § 2 ska bestämmas på
grundval av avtalspartens genomsnittliga totala omsättning i fråga om varor, tjänster
och byggentreprenader under tre föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt
verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte är
tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt
verksamhetsmått.]
[Kontrakt mellan upphandlande myndigheter]
[18 § Denna lag gäller inte för ett kontrakt som ingås mellan två eller flera upphandlande myndigheter om
1. kontraktet upprättar eller reglerar formerna för ett samarbete mellan myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra
tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål,
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2. genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman
med allmänintresset, och
3. myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som
understiger 20 procent av de verksamheter som berörs av samarbetet.]
[19 § Verksamhetsandelen enligt 18 § 3 ska bestämmas på grundval av den upphandlande myndighetens genomsnittliga totala omsättning i fråga om varor, tjänster
och byggentreprenader under tre föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt
verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte är
tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt
verksamhetsmått.]

Särskilda undantag för vissa tjänstekontrakt
Förvärv av fastighet m.m.
20 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,
arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan
rättighet till fastighet.
Med fastighet enligt första stycket avses det som enligt jordabalken utgör
eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren
till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana
tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.
Radio- och tv-området
21 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser
1. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av
programmaterial avsett för medietjänster och som tilldelas av en leverantör
av medietjänster, eller
2. sändningstid eller tillhandahållande av program och som tilldelas en
leverantör av medietjänster.
Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen
(2010:696).
Skiljemanna- och förlikningsuppdrag
22 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser skiljemanna- eller
förlikningsuppdrag.
Vissa juridiska tjänster
23 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser biträde till en klient av en
advokat i
1. ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande inom riket, i någon annan
stat eller inför en internationell skiljemanna- eller förlikningsinstans,
2. ett rättsligt förfarande inför domstol eller hos myndighet inom riket, eller
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3. ett rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal eller hos myndighet i
någon annan stat eller inför en internationell domstol, tribunal eller
institution.
Undantagen enligt första stycket gäller även för juridisk rådgivning som
ges av en advokat inför ett sådant förfarande, eller när den sak som
rådgivningen gäller med hög sannolikhet kommer att bli föremål för ett
sådant förfarande.
24 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser
1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som
måste tillhandahållas av notarius publicus,
2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god
man,
3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol
eller som enligt lag har att utföra särskilda uppdrag under överinseende av
domstol, eller
4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.
Vissa finansiella tjänster
25 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser
1. finansiella tjänster i anslutning till utfärdande, försäljning, förvärv eller
överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,
2. tjänster som utförs av centralbanker,
3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella
stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller
4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse
av värdepapper eller andra finansiella instrument.
Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.
Anställningskontrakt
26 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.
Civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av fara
27 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser civilförsvarstjänster,
räddningstjänster och tjänster för förebyggande av fara, om tjänsterna
tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslutningar
och omfattas av CPV-koderna för
1. brandkårs- och räddningstjänster,
2. brandkårstjänster,
3. brandsläckning,
4. brandskyddstjänster,
5. bekämpning av skogsbränder,
6. räddningstjänster,
7. civilförsvarstjänster,
8. nukleära säkerhetstjänster, eller
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9. ambulanstjänster, utom ambulanstjänster för transport av patienter.
Politiska kampanjer
28 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser politiska kampanjer om de
tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkampanj och omfattas av
CPV-koderna för
1. reklamkampanjer,
2. produktion av propagandafilm, eller
3. produktion av propagandavideor.

4 kap. Allmänna bestämmelser
[Principer för offentlig upphandling]
[1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar
ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet.]
[2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från denna lags
tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så
att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.]

3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn
vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
[4 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats kontrakt enligt denna lag
fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga
skyldigheter, ska upphandlande myndigheter vidta de särskilda åtgärder och övriga
lämpliga åtgärder som är förenliga med bestämmelserna i denna lag.
Bestämmelser om särskilda åtgärder som myndigheterna kan vidta enligt första
stycket finns i 13 kap. 3 § 1, 16 kap. 2 och 11 §§ samt 17 kap. 2 §.]

CPV-nomenklaturen
5 § Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för offentlig upphandling
ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5
november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr
213/2008.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för
sådana
1. forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 2 kap. 13 §,
2. civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av
fara som avses i 3 kap. 27 §,
3. politiska kampanjer som avses i 3 kap. 28 §, och
4. byggentreprenadkontrakt som avses i bilaga 1.
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Rätten att få delta i en offentlig upphandling
6 § En leverantör, som enligt bestämmelser i det land i vilket verksamheten
är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en offentlig upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.
När det gäller varukontrakt som också omfattar tjänster eller monteringsoch installationsarbeten, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt får
juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn
och yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.
7 § Grupper av leverantörer får delta i offentliga upphandlingar. En
upphandlande myndighet får inte ställa upp villkor om att sådana grupper ska
ha en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud.
Myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när
den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna
fullgöras på ett godtagbart sätt.
Den upphandlande myndigheten får ange i upphandlingsdokumenten hur
grupper av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell
ställning enligt 14 kap. 6 och 7 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap
enligt 14 kap. 8 § om det är berättigat av objektiva skäl.
Den upphandlande myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur
grupper av leverantörer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av
objektiva skäl.
Anbudssökandes och anbudsgivares tidigare deltagande
8 § Om en anbudssökande eller anbudsgivare har varit involverad i
förberedelserna av upphandlingsförfarandet ska de andra anbudssökandena
eller anbudsgivarna informeras om vilka upplysningar av relevans för
upphandlingen som i det sammanhanget har lämnats.
En anbudssökande eller anbudsgivare som har varit involverad i
förberedelserna av upphandlingen ska uteslutas från förfarandet om det inte
finns något annat sätt att garantera att principen om likabehandling följs.
Innan en anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få
möjlighet att bevisa att deras deltagande i förberedelserna av
upphandlingsförfarandet inte kan leda till en snedvridning av konkurrensen.
De åtgärder som vidtas ska dokumenteras i den individuella rapport som
krävs enligt 12 kap. 17 §.
[Reserverade kontrakt]
[9 § En upphandlande myndighet får
1. reservera deltagandet i en upphandling för skyddade verkstäder eller för
leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning eller av missgynnade personer, eller
2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad
anställning,
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om minst 30 procent av arbetstagarna i sådana verkstäder, hos sådana leverantörer
eller i sådana program är personer med funktionsnedsättning eller missgynnade
personer.
När en upphandlande myndighet avser att reservera ett kontrakt enligt första
stycket, ska den i annonsen enligt 10 kap. ange att upphandlingen ska genomföras
enligt bestämmelserna om reserverade kontrakt.]
[Tilldelning av ett kontrakt i separata delar]
[10 § En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i form av
separata delar och får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa delar.]
[En upphandlande myndighets skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte ska
tilldelas i separata delar]
[11 § En upphandlande myndighet ska ange skälen för att ett kontrakt inte ska tilldelas
i separata delar. Skälen ska lämnas i något av upphandlingsdokumenten eller i en
sådan individuell rapport som avses i 12 kap. 17 §.]
[Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar]
[12 § En upphandlande myndighet som ska tilldela ett kontrakt i delar enligt 10 §, ska
bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av
kontraktet.
Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första stycket, får
myndigheten begränsa antalet delar av kontraktet som får tilldelas en och samma
leverantör. När myndigheten beslutar om en sådan begränsning, ska den också
fastställa vilken ordning som ska tillämpas när en leverantör enligt
tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen
tillåter.]
[Annonsering och offentliggörande i övrigt]
[13 § En upphandlande myndighet som ska tilldela ett kontrakt i delar enligt 10 §, ska
i annonsen enligt 10 kap. eller i en inbjudan att bekräfta intresse enligt 11 kap. 14 §
ange om anbud får lämnas för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 11 § första
stycket.
Om myndigheten ska begränsa antalet delar av ett kontrakt som får tilldelas en
leverantör enligt 11 § andra stycket, ska myndigheten
1. i annonsen eller inbjudan enligt första stycket ange det antalet delar av kontraktet
som högst får tilldelas en och samma leverantör, och
2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska tillämpas när en
leverantör enligt tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad
begränsningen tillåter.]

[Bedömning av villkor som rör anbud, uteslutning av och val av
leverantörer samt tilldelning av kontrakt]
[14 § En upphandlande myndighet ska innan den tilldelar ett kontrakt enligt 15 §
kontrollera att leverantören och det anbud denne har lämnat uppfyller samtliga villkor
enligt andra stycket.
Myndigheten ska med tillämpning av 15 kap. kontrollera att
1. anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten,
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2. leverantören inte ska uteslutas med stöd av 13 kap., och
3. leverantören uppfyller de krav som myndigheten har ställt enligt 14 kap. 1 och 4–
9 §§.
När leverantören ska utnyttja andra företags kapacitet för att uppfylla tillämpliga
krav enligt 14 kap. 1 § första stycket 2 och 3, ska dessa företag kontrolleras enligt
andra stycket 2 och 3.]
[15 § En upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt enligt bestämmelserna i
16 kap.
När myndigheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får myndigheten bedöma om kontraktet ska tilldelas enligt första stycket innan den kontrollerar om leverantören uppfyller villkoren enligt 14 § andra stycket 2 och 3.
Om myndigheten bedömer leverantörens anbud enligt andra stycket och finner att
leverantören ska tilldelas kontraktet, ska kontrollen av villkoren enligt 14 § andra
stycket 2 och 3 göras på ett opartiskt och öppet sätt innan kontraktet tilldelas.]

5 kap. Tröskelvärden
Tröskelvärdenas storlek
1 § Denna lag ska tillämpas på offentliga upphandlingar vilkas värden
beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG eller
som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om, om upphandlingen avser
1. a) varukontrakt som tilldelas av en central upphandlande myndighet, i
fråga om varukontrakt som tilldelas av en central upphandlande myndighet
inom försvarsområdet dock endast om kontraktet avser varor som omfattas av
bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG,
1. b) tjänstekontrakt som tilldelas av en central upphandlande myndighet
eller projekttävling som anordnas av sådan myndighet,
2. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas eller projekttävling som anordnas
i andra fall än som avses i 1,
3. tjänstekontrakt som avser sådana sociala tjänster och andra särskilda
tjänster som anges i bilaga 2 till lagen, eller
4. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro
och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som avses
i första stycket 1 a.
Värdet av en offentlig upphandling ska beräknas exklusive mervärdesskatt.
Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande
myndighet
2 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än
en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon
annans räkning, om mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av
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direkta bidrag från en upphandlande myndighet och kontraktets värde
beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG eller
som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om, om kontraktet avser
1. en byggentreprenad som gäller uppförande av sjukhus, anläggningar för
sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader
för administrationsändamål, eller
2. tjänster som har samband med en byggentreprenad som avses i 1.
Den upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att
bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon
annan än myndigheten.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro
och svenska kronor.
Beräkning av värdet av en upphandling
3 § Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska
betalas i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och
förlängningsklausuler som anges i upphandlingsdokumenten beaktas som om
de utnyttjats. Vidare ska de premier och ersättningar som den upphandlande
myndigheten planerar att betala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas
in i värdet.
Separata operativa enheter
4 § Om en upphandlande myndighet består av flera separata operativa enheter
ska det uppskattade totala värdet för alla operativa enheter beaktas. Värdet får
dock beräknas särskilt för en operativ enhet om den enheten ansvarar
självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av sin
upphandling.

Värdetidpunkten
5 § Beräkningen av värdet av en upphandling ska avse värdet vid den
tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den
tidpunkt då den upphandlande myndigheten inleder upphandlingsförfarandet.
Förbud mot att välja beräkningsmetod i avsikt att kringgå bestämmelser
6 § Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Förbud mot att dela upp en upphandling i avsikt att kringgå
bestämmelser
7 § En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om det inte är berättigat av
objektiva skäl.
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Upphandling av delkontrakt
8 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respektive
anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av
delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då
överskrids, ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.
Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt
vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana
delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla
delkontrakten.
Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna
paragraf ska 19 kap. tillämpas.
Byggentreprenadkontrakt
9 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt ska kostnaden
för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upphandlande
myndigheten tillhandahåller entreprenören och som är nödvändiga för att
entreprenaden ska kunna fullgöras räknas in.
Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid
10 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp
av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader ska
beräknas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.
För varukontrakt som avser längre löptid ska värdet beräknas till den totala
kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.
För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan
bestämmas ska värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.
Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas
11 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
eller som ska förnyas inom viss tid, ska beräknas med ledning av
1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som
upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det
föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara
ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer
efter det första kontraktet, eller
2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att
upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första
leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under
räkenskapsåret.
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Vissa tjänstekontrakt
12 § Värdet av ett tjänstekontrakt ska beräknas med utgångspunkt i
1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som ska betalas och andra
former av ersättning,
2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster: arvoden,
provisioner, ränta och andra former av ersättning, och
3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den
provision som ska betalas och andra former av ersättning.
13 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, ska
värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader och av månadsvärdet
multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.

Ramavtal och dynamiska inköpssystem
14 § Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska beräknas till
det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under
ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid.
Innovationspartnerskap
15 § Värdet av ett innovationspartnerskap ska beräknas till det högsta
sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsverksamheter som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster eller byggentreprenader som ska utvecklas eller upphandlas i slutet
av det planerade partnerskapet.

6 kap. Upphandlingsförfaranden
Val av upphandlingsförfarande
1 § Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt
som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:
1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. innovationspartnerskap.
Öppet förfarande
2 § Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en
anbudsinfordran.
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Selektivt förfarande
3 § Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer ansöka om att få delta
efter en anbudsinfordran genom att lämna de uppgifter som den
upphandlande myndigheten begärt för urvalet, men endast de anbudssökande
som inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta får lämna anbud.
Förhandlat förfarande med föregående annonsering
4 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla
leverantörer ansöka om att få delta i förfarandet efter en anbudsinfordran
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för
urvalet, men endast de anbudssökande som inbjuds av den upphandlande
myndigheten får lämna anbud. Dessa anbud ska ligga till grund för
efterföljande förhandlingar.
När får förfarandet användas
5 § Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas om
1. den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan
anpassning av lättillgängliga lösningar,
2. föremålet för kontraktet inbegriper formgivning eller innovativa
lösningar,
3. kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av
särskilda omständigheter som avser kontraktets art, komplexitet, rättsliga och
ekonomiska utformning eller på grund av riskerna i anslutning till dessa, eller
4. den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan
utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk
teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.
6 § Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas om de
anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte
acceptabla.
Upphandlingsdokumenten
7 § Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten
1. fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens
behov och de egenskaper som krävs av de varor, tjänster eller
byggentreprenader som ska upphandlas,
2. ange vad i beskrivningen som utgör minimikrav som ska uppfyllas av
alla anbud, och
3. ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.
Informationen som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräcklig
för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och räckvidd och
besluta om att ansöka om att få delta i förfarandet.
8 § Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten efter att upphandlingsförfarandet påbörjats ska den upphandlande myndigheten
skriftligen informera alla kvarvarande anbudsgivare om detta. I sådana fall
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ska den upphandlande myndigheten ge anbudsgivarna möjlighet att inom
skälig tid komma in med ändrade anbud.
Den upphandlande myndigheten får efter att upphandlingen påbörjats inte
ändra minimikraven.
Förhandlingarna
9 § Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om de
anbud som de lämnar, med undantag för de slutgiltiga anbuden, för att
förbättra innehållet i anbuden. Förhandlingarna får inte avse minimikraven
eller tilldelningskriterierna.
Den upphandlande myndigheten får utan förhandlingar tilldela kontrakt
utifrån ett ursprungligt anbud om den i annonsen om upphandlingen eller i
inbjudan att bekräfta intresse har meddelat att den förbehåller sig den rätten.
10 § Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får delas upp i
successiva etapper för att minska antalet anbud som det ska förhandlas om.
Detta förutsätter att det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den
upphandlande myndigheten får efter varje etapp minska det antal anbud som
det ska förhandlas om. Minskningen av antalet anbud ska ske på grundval av
de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten. Det
slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås,
under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga
anbudssökande.
11 § Om den upphandlande myndigheten har för avsikt att avsluta
förhandlingarna, ska myndigheten informera de anbudsgivare som
fortfarande deltar i förhandlingarna och ange en gemensam tidsfrist för dem
att komma in med eventuella nya eller ändrade anbud.
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
12 § Förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt och att en rapport lämnas till Europeiska kommissionen om den så
begär, får en upphandlande myndighet använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om det vid ett öppet eller
selektivt förfarande inte lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller
anbud.
Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt
13 § Om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss
leverantör får en upphandlande myndighet använda förhandlat förfarande
utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om
1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk
eller en unik konstnärlig prestation,
2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det sker för att skydda en ensamrätt.
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De undantag som anges i första stycket 2 och 3 gäller endast när det inte
finns rimliga alternativ eller substitut och om avsaknaden av konkurrens inte
beror på en konstgjord begränsning av upphandlingsparametrarna.
Synnerlig brådska
14 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om det är absolut
nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av
omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av den
upphandlande myndigheten, gör det omöjligt att hålla de tidsfrister som
gäller vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående
annonsering.
Ogiltiga eller oacceptabla anbud
15 § I de fall som avses i 6 § får en upphandlande myndighet avstå från att på
nytt annonsera upphandlingen om den i förfarandet tar med endast de
anbudsgivare som
1. uppfyller kraven enligt 13 och 14 kap., och
2. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.
Vid tilldelning av varukontrakt
16 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om
1. det gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-,
studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader samt på villkor att
tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt
kontraktstilldelning, avsedd särskilt för sådana ändamål,
2. det gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga
varuleverantören om
a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller
anläggningar, eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar,
och
b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten
tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,
3. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller
4. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga
villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin
verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för
motsvarande förfarande.
Ett varukontrakt enligt första stycket 2 får gälla under längre tid än tre år
endast om det finns särskilda skäl.
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Upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader
17 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som
är en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under
förutsättning
1. att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett
upphandlingsförfarande,
2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet,
4. det i upphandlingsdokumenten för det ursprungliga projektet angivits
omfattningen av möjliga kompletterande tjänster eller byggentreprenader och
villkoren för tilldelningen av dem,
5. värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det
ursprungliga projektet, och
6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det
nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.
Det förfarande som avses i första stycket får tillämpas under högst tre år
efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.
Tjänstekontrakt som följer av projekttävling
18 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på
en projekttävling som anordnats enligt 18 kap., under förutsättning att
kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna
av tävlingen.
Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, ska samtliga
vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.
Konkurrenspräglad dialog
Förutsättningar
19 § Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer ansöka om att få
delta i förfarandet efter en anbudsinfordran i form av en annons om
upphandling genom att lämna de uppgifter som den upphandlande
myndigheten begärt för urvalet.
En upphandlande myndighet får använda sig av konkurrenspräglad dialog
under de förutsättningar som framgår av 5 och 6 §§.
Annonsering
20 § Om en upphandlande myndighet avser att använda sig av en
konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons om upphandling ange detta. I
annonsen eller i ett beskrivande dokument ska myndigheten ange sina behov
och krav. I samma dokument ska den upphandlande myndigheten ange och
förklara innebörden av tilldelningskriterierna samt ange en preliminär
tidsplan.
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Inledande av dialog
21 § Den upphandlande myndigheten ska inleda en dialog med de
anbudssökande som valts ut med tillämpning av 13 och 14 kap.
Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande
myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Under dialogen får myndigheten
diskutera alla aspekter av upphandlingen med de utvalda anbudssökandena.
Genomförande av dialogen
22 § Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska
genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska
diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det
beskrivande dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier
som anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet
lösningar ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under
förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.
23 § Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att
myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens
behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande
anbudssökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.
Uppmaning att lämna ett slutligt anbud
24 § När en underrättelse har lämnats enligt 23 §, ska den upphandlande
myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna sina
slutgiltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram
och preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de faktorer och
villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.
Klarläggande, precisering och optimering av anbud
25 § Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande
anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.
Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte omfatta
ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller den offentliga
upphandlingen om ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda
till diskriminering.
Värdering av anbud
26 § Den upphandlande myndigheten ska värdera anbuden på grundval av
tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i det
beskrivande dokumentet.
27 § Vid en konkurrenspräglad dialog får ett anbud inte utvärderas på
grundval av pris enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.
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Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor
28 § På den upphandlande myndighetens begäran får förhandlingar med den
anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på
grundval av kostnad enligt 16 kap. 1 § andra stycket 2 föras i syfte att
bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbudet
genom att slutgiltigt fastställa kontraktsvillkoren, under förutsättning att detta
inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller den offentliga
upphandlingen ändras i sak och inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller
orsaka diskriminering.
Priser eller betalning till deltagare
29 § Den upphandlande myndigheten får bestämma att priser eller betalning
ska ges till deltagarna i dialogen.
[Innovationspartnerskap]
[Förfarandets grundläggande struktur]
[30 § Ett innovationspartnerskap är ett förfarande i två steg. I det första steget ansöker
intresserade leverantörer om att få delta i förfarandet. I det andra steget bjuds
kvalificerade anbudssökande in att delta som partner och att lämna anbud.
I innovationspartnerskapet ingår den upphandlande myndigheten avtal, partnerskapsavtal, med en eller flera deltagande partner om att utveckla en innovativ
lösning i form av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Partnerskapsavtalet syftar till
att myndigheten ska anskaffa den utvecklade lösningen. Produkten i fråga anskaffas
genom att en partner tilldelas kontrakt.]
[31 § En upphandlande myndighet som har valt att upphandla genom ett innovationspartnerskap ska se till att förfarandet, särskilt varaktigheten av och värdet på de
olika etapperna enligt 34 §, avspeglar graden av innovation hos lösningen och de
forsknings- och innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en innovativ
lösning som ännu inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av
anskaffningen av den utvecklade produkten i form av varor, tjänster eller
byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till investeringarna i
deras framtagande.]
[När förfarandet får användas]
[32 § En upphandlande myndighet får använda ett innovationspartnerskap, om den har
behov av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och om kravet enligt andra
stycket är uppfyllt.
Det behov som avses i första stycket ska inte kunna tillgodoses genom en vara,
tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på marknaden.]
[Partnerskapet]
[33 § De anbudssökande som har bjudits in att delta i partnerskapet ska till den
upphandlande myndigheten lämna in en beskrivning av det forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att tillgodose de behov som enligt myndigheten inte kan
tillgodoses genom en vara, tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på
marknaden.
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En beskrivning enligt första stycket får lämnas in endast av de anbudssökande som
har bjudits in att delta i partnerskapet.]
[34 § Utvecklingen av den innovativa lösningen enligt partnerskapsavtalet ska delas
upp i successiva etapper som följer stegen i forsknings- och innovationsprocessen. De
successiva etapperna får inkludera tillverkningen av varorna, tillhandahållandet av
tjänsterna eller slutförandet av byggentreprenaderna.
Partnerskapsavtalet ska innehålla regler om delmål som partnern eller partnerna ska
uppfylla och om utbetalning av ersättning genom lämpliga delbetalningar.]
[35 § Myndigheten får efter varje avslutad etapp enligt 34 § besluta att avsluta
partnerskapet eller minska antalet partner i detta, om den i upphandlingsdokumenten
har angett att och på vilka villkor den kan komma att utnyttja denna möjlighet.
Myndigheten ska fatta ett beslut enligt första stycket mot bakgrund av i vilken
utsträckning delmålen enligt 34 § andra stycket har uppfyllts.]
[Förhandlingar]
[36 § Myndigheten ska i syfte att förbättra anbuden förhandla med den eller de
anbudssökande som har bjudits in att delta som partner och att lämna anbud i
innovationspartnerskapet.
Förhandlingarna får inte föras angående minimikrav, tilldelningskriterier eller det
slutliga anbudet.
För förhandlingar i ett innovationspartnerskap gäller bestämmelserna i 8 § och 10 §
första stycket.]
[37 § Myndigheten får avstå från att anskaffa den genom innovationspartnerskapet
utvecklade varan, tjänsten eller byggentreprenaden, när den inte motsvarar överenskomna prestandanivåer eller maxkostnader.]
[Anbudsansökningar och val av anbudssökande]
[38 § När en upphandlande myndighet avser att upprätta ett innovationspartnerskap,
ska myndigheten ge leverantörerna möjlighet att delta genom att annonsera enligt
10 kap. och i annonsen ange en bestämd ansökningstid.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten
1. ange behovet av en innovativ produkt som inte kan tillgodoses genom en vara,
tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på marknaden,
2. ange vilka delar i beskrivningen av det som ska upphandlas som är minimikrav
som ska uppfyllas av alla anbud, och
3. ange vilken ordning som ska tillämpas för den immateriella äganderätten.
I 8 §, 10 § första stycket och 35 § finns ytterligare bestämmelser om vilka uppgifter
som ska lämnas i upphandlingsdokumenten.]
[39 § Uppgifterna enligt 38 § andra stycket 1 ska vara tillräckligt precisa för att
leverantörerna ska kunna bedöma den efterfrågade lösningens art och räckvidd och
kunna ta ställning till om de ska ansöka om att få delta i förfarandet.]
[40 § En leverantör som deltar som partner i ett innovationspartnerskap ska bedriva
separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Vid valet av anbudssökande ska myndigheten särskilt tillämpa krav som avser
leverantörers kapacitet i fråga om forskning och utveckling och att utveckla och
genomföra innovativa lösningar.]
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[41 § Fristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst 30 dagar från
den dag då annonsen enligt 10 kap. skickades för publicering.]
[Inbjudan att delta i partnerskapet och lämna anbud]
[42 § Bestämmelser om begränsning av antalet anbudssökande som ska bjudas in att
lämna anbud finns i 14 kap. 1–3 §§.]
[43 § Endast de anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i partnerskapet
och lämna anbud.]
[Utvärdering av anbud]
[44 § Vid innovationspartnerskap får ett anbud inte utvärderas på grundval av pris
enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.]

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling
Ramavtal
Tillämpliga bestämmelser
1 § En upphandlande myndighet får ingå ramavtal med tillämpning av
upphandlingsförfarandena i denna lag
Ramavtalets löptid
2 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns
särskilda skäl.
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
3 § Kontrakt som grundar sig på ramavtal får ingås endast mellan en
upphandlande myndighet som tydligt har identifierats för detta syfte i
anbudsinfordran eller inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är
part i ramavtalet.
Ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte innebära väsentliga
ändringar av villkoren i ramavtalet.
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör
4 § Om ett ramavtal har ingåtts med en enda leverantör, ska kontrakt som
grundas på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet.
Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten
skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid
behov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.
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Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer
5 § Ett ramavtal som ingås med flera leverantörer och som har samtliga
villkor fastställda för tillhandahållandet av de varor, tjänster eller
byggentreprenader som ramavtalet avser får tilldelas enligt 6 eller 7 §§.
Ett ramavtal som inte har samtliga sådana villkor fastställda ska tilldelas
enligt 8 §.
Det som sägs i första och andra stycket gäller även delar av ett ramavtal.
Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning
6 § En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett
ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad konkurrensutsättning,
med tillämpning av de villkor för tillhandahållande som anges i ramavtalet.
Den upphandlande myndigheten ska använda objektiva villkor för att
avgöra vilken av de leverantörer som är parter i ramavtalet som ska tilldelas
kontraktet (en fördelningsnyckel). Fördelningsnyckeln ska anges i
upphandlingsdokumenten för ramavtalet.
Tilldelning delvis utan, delvis med en förnyad konkurrensutsättning
7 § En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett
ramavtal som avses i 5 § första stycket delvis utan en förnyad
konkurrensutsättning på sätt som anges i 6 §, delvis med en förnyad
konkurrensutsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet på sätt
som anges i 9 §, om det har angetts i upphandlingsdokumenten för ramavtalet
att den upphandlande myndigheten ska ha den möjligheten.
I upphandlingsdokumenten för ramavtalet ska i sådana fall också anges
1. vilka av ramavtalets villkor för tillhandahållande som kan bli föremål för
en förnyad konkurrensutsättning, och
2. de objektiva villkor som en upphandlande myndighet ska använda när
den avgör om tilldelning ska ske med eller utan en förnyad
konkurrensutsättning.
Tilldelning med en förnyad konkurrensutsättning
8 § En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt som grundar sig på ett
ramavtal som avses i 5 § andra stycket med en förnyad konkurrensutsättning
för de leverantörer som är parter i ramavtalet på sätt som anges i 9 §.
Förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning
9 § Vid en förnyad konkurrensutsättning ska parterna inbjudas att på nytt
lämna anbud i enlighet med de villkor för tillhandahållande som anges i
ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov
kompletteras med andra villkor som har angetts i upphandlingsdokumenten
för ramavtalet.
Vid tillämpning av första stycket ska
1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som ska tilldelas
skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,
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2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att
lämna in anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till
upphandlingens art och omfattning,
3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta
del av innehållet i anbuden innan den angivna svarstiden har löpt ut, och
4. den upphandlande myndigheten tilldela varje enskilt kontrakt till den
anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de
tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten för
ramavtalet.
Inköpscentraler
Anlitande av en inköpscentral
10 § En upphandlande myndighet får anlita en inköpscentral för
tillhandahållande av centraliserad inköpsverksamhet utan att upphandla
tjänsten.
Om en upphandlande myndighet anlitar en inköpscentral enligt första
stycket får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta
stödverksamhet för inköp.
Anskaffning från en inköpscentral
11 § En upphandlande myndighet får anskaffa varor eller tjänster från en
inköpscentral.
Anskaffning genom en inköpscentral
12 § En upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster eller
byggentreprenader genom
1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.
Om ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral får
användas av andra upphandlande myndigheter ska detta nämnas i den
anbudsinfordran som upprättar det dynamiska inköpssystemet.
Den upphandlande myndighetens ansvar
13 § En upphandlande myndighet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller
genom en inköpscentral enligt 11 eller 12 §.
Den upphandlande myndigheten ansvarar dock för att fullgöra
skyldigheterna i denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den
själv genomför.
Användning av elektroniska medel för kommunikation
14 § En inköpscentral ska använda elektroniska medel för kommunikation
enligt 12 kap. 1–9 §§ vid alla upphandlingsförfaranden.
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[Gränsöverskridande gemensam upphandling]
[15 § En upphandlande myndighet får vid gränsöverskridande gemensam upphandling
använda metoderna enligt 16–24 §§.
Valet av metod får inte göras i syfte att kringgå med EU-rätten förenliga tvingande
nationella föreskrifter.]
[Metod 1: inköpscentraler i andra medlemsstater]
[16 § En upphandlande myndighet får använda centraliserad inköpsverksamhet som
erbjuds av en inköpscentral som är belägen i en annan medlemsstat än den där
myndigheten har sin hemvist.]
[17 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 16 §, ska bestämmelserna i den medlemsstat som inköpscentralen är belägen i tillämpas.
Den medlemsstats bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också
tillämpas om en upphandlande myndighet
1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en
inköpscentral enligt första stycket,
2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har ingåtts av
en inköpscentral enligt första stycket, eller
3. i fråga om ett ramavtal som har ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket
fastställer enligt 7 kap. 6 och 7 §§ vilken leverantör av ramavtalsparterna som ska
utföra en viss uppgift.]
[Metod 2: gemensamma upphandlingsåtgärder]
[18 § En upphandlande myndighet får tillsammans med upphandlande myndigheter i
andra medlemsstater än Sverige vidta upphandlingsåtgärder genom att gemensamt
1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. driva ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande myndighet som gemensamt har ingått ett ramavtal eller driver ett
dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 2 eller 3, får tilldela kontrakt på
grundval av ramavtalet eller inköpssystemet.]
[19 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 18 § ska nödvändiga
delar för samarbetet fastställas genom en överenskommelse mellan berörda medlemsstater.]
[20 § Om det inte har träffats en överenskommelse enligt 19 §, får de deltagande
myndigheterna själva träffa en sådan som fastställer
1. myndigheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som ska
vara tillämpliga, och
2. den interna organisationen av upphandlingsförfarandet, innefattande ledning,
fördelning av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och
ingående av kontrakt.
När myndigheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan
1. ansvarsområdena fördelas till en eller mellan flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmelser i vilken
minst en av myndigheterna har sin hemvist.]
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[21 § Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande myndigheter och
tillämpliga nationella bestämmelser enligt 19 och 20 §§ ska anges i något av upphandlingsdokumenten.]
[22 § En deltagande myndighet i en gränsöverskridande gemensam upphandling
enligt 18 § som anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan
deltagande myndighet ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om dessa
i enlighet med överenskommelsen enligt 19 eller 20 § uppfylls av någon av de
deltagande myndigheterna.]
[Metod 3: upphandling med en gemensam enhet]
[23 § En upphandlande myndighet får tillsammans med upphandlande myndigheter
från andra medlemsstater än Sverige bilda en gemensam enhet som genomför
upphandlingar.
En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering
för territoriellt samarbete (EGTS) eller någon annan enhet som har bildats enligt
unionsrätten ska räknas som en gemensam enhet enligt första stycket.]
[24 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 23 §, ska den gemensamma enhetens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser enligt
andra och tredje styckena.
Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i den medlemsstat
där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller bedriver sin
verksamhet.
Ett beslut enligt första stycket ska antingen gälla tills vidare, om det fattas genom
beslutet att bilda den gemensamma enheten, eller begränsas till en viss tidsperiod, till
vissa typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.]

8 kap. Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner
Dynamiska inköpssystem
Tillämpningsområdet
1 § En upphandlande myndighet får använda ett dynamiskt inköpssystem för
återkommande inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och
som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov.
Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process. Det
ska under hela giltighetstiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller
urvalskriterierna.
2 § Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster
eller byggentreprenader. Kategorierna ska definieras objektivt på grundval av
egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.
Förfarande vid dynamiskt inköpssystem
3 § För att genomföra en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska
den upphandlande myndigheten följa bestämmelserna om selektivt
43

Bilaga 7
förfarande. Alla anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna ska få delta i
systemet. Antalet anbudssökande som ska få delta i systemet får inte
begränsas.
Om den upphandlande myndigheten har delat in systemet i olika kategorier
av varor, tjänster eller byggentreprenader ska tilllämpliga urvalskriterier
specificeras för varje kategori.
Upphandlingsdokumenten m.m.
4 § För att tilldela kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska den
upphandlande myndigheten
1. publicera en anbudsinfordran och ange att det är fråga om ett dynamiskt
inköpssystem,
2. i upphandlingsdokumenten minst ange vilken typ av köp och vilka
kvantiteter som systemet avser samt lämna all nödvändig information om
inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används samt tekniska
arrangemang och specifikationer för anslutning,
3. om indelning gjorts i olika kategorier av varor, tjänster eller
byggentreprenader ange dessa indelningar och vad som karakteriserar dessa,
och
4. ge fri, direkt och fullständig tillgång till upphandlingsdokumenten enligt
11 kap. 12 § och 13 § första stycket under systemets hela giltighetstid.
Det dynamiska inköpssystemets giltighetstid
5 § Den upphandlande myndigheten ska i anbudsinfordran ange hur länge det
dynamiska inköpssystemet är giltigt. Ändringar av giltighetstiden ska
anmälas till Europeiska kommissionen.
All kommunikation ska ske med elektroniska medel
6 § All kommunikation inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska ske
med
elektroniska
medel
enligt
12 kap.
1–5
och
7–11 §§.
Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem
7 § En upphandlande myndighet ska under hela det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid ge varje leverantör möjlighet att ansöka om att
få delta i systemet på de villkor som anges i 3 §.
Den upphandlande myndigheten ska utvärdera anbudsansökningarna enligt
urvalskriterierna inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När det finns skäl till
det får i enskilda fall tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.
Trots vad som sägs i andra stycket får den upphandlande myndigheten, så
länge som inbjudan att lämna anbud för den första specifika upphandlingen
enligt det dynamiska inköpssystemet inte har skickats, förlänga
utvärderingsperioden. Ingen inbjudan att lämna anbud får utfärdas under den
förlängda utvärderingsperioden. Den upphandlande myndigheten ska i
upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda period som den
avser att tillämpa.
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Tidsfrist för att komma in med anbudsansökningar
8 § Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar ska vara minst 30
dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller, när en förhandsannons används som anbudsinfordran, inbjudan att
bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.
Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för att komma in med anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första
specifika upphandlingen enligt det dynamiska inköpssystemet har skickats.
Underrättelse om beslut om tillträde till ett dynamiskt inköpssystem
9 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta en
leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens tillträde till det
dynamiska inköpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som
deltagare i systemet ska motiveras.
Inbjudan att lämna anbud
10 § Den upphandlande myndigheten ska bjuda in alla leverantörer som
godkänts som deltagare i det dynamiska inköpssystemet att lämna in anbud
för varje kontrakt som ska tilldelas enligt systemet.
Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i olika kategorier av varor,
tjänster eller byggentreprenader ska den upphandlande myndigheten bjuda in
samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som
motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.
Tidsfrist för att komma in med anbud
11 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från
den dag då inbjudan att lämna anbud skickades.
En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande
myndighet får tillämpa bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att
komma in med anbud efter överenskommelse.
Bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 11 kap. 5 och 6 §§ får inte
tillämpas.
Tilldelning av kontrakt
12 § Den upphandlande myndigheten ska tilldela kontraktet till den
anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de
tilldelningskriterier som anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att
bekräfta intresse.
Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.
Egen försäkran av leverantörer som godkänts som deltagare i systemet
13 § En upphandlande myndighet får när som helst under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran
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skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen
försäkran som avses i 15 kap. 1–3 §§.
15 kap. 4–6 §§ ska tillämpas under det dynamiska inköpssystemets hela
giltighetstid.
Avgifter
14 § Inga administrativa avgifter får före eller under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid tas ut av leverantörer som vill delta eller deltar i
ett dynamiskt inköpssystem.
Elektroniska auktioner
Tillämpningsområdet
15 § En upphandlande myndighet får använda en elektronisk auktion för att
presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.
Den upphandlande myndigheten ska strukturera den elektroniska auktionen
som en upprepad elektronisk process.
16 § En upphandlande myndighet får, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en
avslutande del genomföra en elektronisk auktion vid
1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,
5. inbjudan att lämna anbud på kontrakt som ska tilldelas enligt ett
dynamiskt inköpssystem,
6. förenklat förfarande, och
7. urvalsförfarande.
17 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av
automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på
1. priser, när kontraktet ska tilldelas enbart på grundval av priset, eller
2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i
upphandlingsdokumenten, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grundval av kostnaden.
18 § Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphandlande
myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att
bekräfta intresse.
Upphandlingsdokumenten
19 § Av upphandlingsdokumenten ska bl.a. följande framgå
1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror
eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,
2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på
en bedömning av specifikationerna för föremålet för kontraktet,
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3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna
under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,
4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta
skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och
6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om
anslutningen till denna utrustning.
Första utvärdering av anbud
20 § Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion ska
myndigheten genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i
enlighet med tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.
Inbjudan att lämna nya priser eller värden.
21 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med
elektroniska medel att delta i den elektroniska auktionen genom att från och
med en viss angiven tidpunkt använda de anslutningssätt som anges i
inbjudan.
Ett anbud ska anses vara godtagbart om det har lämnats in av en
anbudsgivare som inte har uteslutits från anbudsförfarandet enligt 13 kap.,
som uppfyller urvalskriterierna och vars anbud överensstämmer med de
tekniska specifikationerna utan att vara ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt.
22 § Inbjudan ska åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av det
berörda anbudet som gjorts i enlighet med viktningen av
tilldelningskriterierna.
23 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som kommer att användas
vid den elektroniska auktionen för att automatiskt bestämma rangordningen
med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas under auktionen.
Den matematiska formeln ska, utom när det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet fastställs enbart på grundval av priset, innefatta viktningen av de
kriterier som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt
mest fördelaktiga, i enlighet med upphandlingsdokumenten. Om
kriterieviktning angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett
bestämt värde.
Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.
24 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar
efter det att inbjudan har skickats ut.
25 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följande
etapper.
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Upplysningar till anbudsgivarna
26 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande
myndigheten omedelbart meddela varje anbudsgivare tillräckliga
upplysningar för att de ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.
Den upphandlande myndigheten får också lämna andra upplysningar om
priser eller värden under förutsättning att detta angetts i
upphandlingsdokumenten.
Den upphandlande myndigheten får lämna upplysningar om antalet
deltagare i den elektroniska auktionen.
Avslutande av en elektronisk auktion
27 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndigheten
1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som
motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller
3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har
genomförts.
I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande myndigheten i
upphandlingsdokumenten ha angett hur långt efter det att den har mottagit det
sista priset eller värdet som den kommer att avsluta den elektroniska
auktionen.
I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp
anges i inbjudan att delta i auktionen.
28 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande
myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av den elektroniska
auktionen.

9 kap. Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Vad som ska anges i tekniska specifikationer
1 § Tekniska specifikationer ska ingå i upphandlingsdokumenten.
Specifikationerna ska vara utformade på något av de sätt som anges i 3–5 §§.
De ska ange de egenskaper som krävs av de berörda varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna. Egenskaperna får också avse
1. den specifika processen eller metoden för att producera eller
tillhandahålla varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna, eller
2. en specifik process som avser ett annat skede i varornas, tjänsternas eller
byggentreprenadernas livscykel.
Första stycket 1 och 2 gäller även då sådana faktorer inte utgör en del av de
berörda varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna i sig. De måste dock
vara kopplade till kontraktsföremålet.
I de tekniska specifikationerna får också anges om överlåtelse av
immateriella rättigheter kommer att krävas.
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När det som upphandlas ska användas av fysiska personer
2 § När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska de
tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till
1. kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, eller
2. utformning med tanke på samtliga användares behov.
Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl.
Har obligatoriska krav för tillgänglighet antagits av Europeiska unionen
genom en rättsakt, ska de tekniska specifikationerna som avser tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning eller utformning för samtliga
användares behov, bestämmas med hänvisning till den rättsakten.
Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav
3 § En upphandlande myndighet ska, om inte 4 eller 5 § tillämpas, ange de
tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav
kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara så utformade att föremålet för
kontraktet klart framgår.
En upphandlande myndighet får hänvisa till de tekniska specifikationerna
enligt 4 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestandaeller funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.
Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till bl.a. standarder
4 § De tekniska specifikationerna ska, om inte 3 eller 5 § tillämpas, vara
utformade genom en hänvisning till tekniska specifikationer, och i turordning
hänvisa till
1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska
standardiseringsorgan, eller
6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk
teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av
byggentreprenader samt användning av varor.
Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden "eller
likvärdigt".
Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande
bestämmelser.
Tekniska specifikationer i form av en kombination av 3 och 4 §§
5 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna
genom hänvisning till specifikationerna enligt 4 § i fråga om vissa
egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligt 3 § i fråga om
andra egenskaper.
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Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
6 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla hänvisningar till ett
särskilt fabrikat, en särskild källa eller ett särskilt framställningssätt som
karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en specifik leverantör,
inte heller hänvisningar till varumärke, patent eller typ, ursprung eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.
Sådana hänvisningar som avses i första stycket får dock förekomma om det
annars inte är möjligt att beskriva föremålet för kontraktet tillräckligt
preciserat och begripligt. En sådan hänvisning ska följas av orden "eller
likvärdigt".
Likvärdiga lösningar
7 § Om en upphandlande myndighet väljer att hänvisa till tekniska
specifikationer enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av
att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna inte överensstämmer med
specifikationer som den har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan
visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt
de tekniska specifikationerna.
8 § Om en upphandlande myndighet väljer att i enlighet med 3 § ange
prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett
anbud i fråga om varor, tjänster eller byggentreprenader, om anbudsgivaren
kan visa att anbudet överensstämmer med
1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godkännande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt
standardiseringsorgan.
Första stycket gäller under förutsättning att de varor, tjänster eller
byggentreprenader som överensstämmer med någon av de specifikationer
som det hänvisas till i det stycket, uppfyller de prestanda- eller funktionskrav
som den upphandlande myndigheten har ställt upp.
Bevismedel för överensstämmelse med kraven eller kriterierna
9 § En upphandlande myndighet får som bevismedel för överensstämmelse
med kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna,
tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet, kräva att
leverantörerna ska uppvisa en provningsrapport från ett organ för bedömning
av överensstämmelse eller ett intyg från ett sådant organ. Med organ för
bedömning av överensstämmelse avses ett organ som utför bedömning av
överensstämmelse, bland annat kalibrering, provning, certifiering och
kontroll, och som är ackrediterat i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
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10 § Om en upphandlande myndighet kräver att ett sådant intyg som avses i
9 § ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstämmelse,
ska den även godta intyg från andra likvärdiga sådana organ.
11 § När en leverantör inte har möjlighet att inom de aktuella tidsfristerna få
tillgång till sådana provningsrapporter eller intyg som avses i 9 § eller ett
sådant intyg som avses i 10 §, och detta inte beror på leverantören, ska den
upphandlande myndigheten godta andra lämpliga bevismedel som visar att
varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna uppfyller kraven eller
kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller
villkoren för fullgörande av kontraktet.
Märken
12 § Med märke avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att
varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.
13 § En upphandlande myndighet får i de tekniska specifikationerna,
tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva ett
särskilt märke som bevismedel för att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna motsvarar de egenskaper som krävs, om
1. kraven för märket endast rör kriterier som är kopplade till
kontraktsföremålet,
2. kraven för märket är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de
varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas,
3. kraven för märket grundas på objektivt kontrollerbara och ickediskriminerande kriterier,
4. märket har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket
samtliga berörda parter kan delta,
5. märket är tillgängligt för alla berörda parter, och
6. kraven för märket fastställs av tredje part över vilken den som ansöker
om märket inte kan utöva ett avgörande inflytande.
Om en upphandlande myndighet inte kräver att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna ska uppfylla alla krav som följer av ett märke, ska den
ange vilka av kraven för märket som ska uppfyllas.
Om ett märke uppfyller villkoren i första stycket 2–5, men kraven för
märket även rör kriterier som inte är kopplade till kontraktsföremålet, får den
upphandlande myndigheten inte kräva märket i sig. Den får dock fastställa de
tekniska specifikationerna genom hänvisningar till de av de detaljerade
specifikationerna för märket som är kopplade till kontraktsföremålet, eller vid
behov till delar av dessa.
14 § En upphandlande myndighet som kräver ett specifikt märke enligt 13 §
ska godta ett annat märke om det märket innebär att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna uppfyller likvärdiga krav.
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15 § Om en leverantör kan visa att den inte hade möjlighet att få tillgång till
det märke som den upphandlande myndigheten kräver enligt 13 § eller ett
likvärdigt märke enligt 14 § inom den aktuella tidsfristen och att detta inte
beror på leverantören, ska den upphandlande myndigheten godta andra
lämpliga bevismedel som visar att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna uppfyller kraven för det angivna märket eller, i de fall
som anges i 13 § andra stycket, de särskilt angivna kraven för märket.
Anbud med alternativa utföranden
16 § En upphandlande myndighet får tillåta eller kräva att anbudsgivare
lägger fram anbud med alternativa utföranden. Den ska i annonsen om
upphandlingen eller, när en förhandsannons används som anbudsinfordran, i
inbjudan att bekräfta intresse, ange om den tillåter eller kräver alternativa
anbud. Om detta inte anges eller om anbud med alternativa utföranden inte är
kopplade till kontraktsföremålet, är sådana anbud inte tillåtna.
17 § En upphandlande myndighet som tillåter eller kräver anbud med
alternativa utföranden ska i upphandlingsdokumenten ange vilka minimikrav
som gäller för sådana anbud och vilka eventuella särskilda villkor som gäller
för hur de ska presenteras. Den upphandlande myndigheten ska också se till
att de valda tilldelningskriterierna kan tillämpas såväl på anbud med
alternativa utföranden som uppfyller minimikraven som på anbud som
uppfyller kraven men som inte utgör alternativ.
Endast sådana anbud med alternativa utföranden som uppfyller
minimikraven får beaktas vid upphandlingen.
18 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande
myndighet som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte
förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli
ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället
för ett tjänstekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling
Anbudsinfordran
1 § En anbudsinfordran görs genom en annons om upphandling enligt 2 §
eller en förhandsannons enligt 4 §.
Annons om upphandling
2 § En upphandlande myndighet ska använda en annons om upphandling som
anbudsinfordran vid alla förfaranden, om inte något annat följer av 4 § eller
6 kap. 12–18 §§.
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Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
3 § En upphandlande myndighet får i en förhandsannons informera om
planerade upphandlingar.
En upphandlande myndighet som vill tillämpa bestämmelserna om
förkortning av tidsfrister i 11 kap. 5 § ska i en förhandsannons lämna
information om planerade upphandlingar.
Förhandsannons som anbudsinfordran
4 § En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande
myndighet enligt 1 kap. 6 §, får använda en förhandsannons som
anbudsinfordran när ett kontrakt ska tilldelas genom selektivt förfarande eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering.
En upphandlande myndighet som upphandlar sådana sociala tjänster och
andra särskilda tjänster som avses i bilaga 2, får också använda en
förhandsannons som anbudsinfordran.
5 § När en förhandsannons används som anbudsinfordran enligt 4 § ska bl.a.
följande anges i annonsen.
1. vilka varor, tjänster eller byggentreprenader som kontraktet kommer att
omfatta, och
2. att kontraktet kommer att tilldelas utan någon ytterligare annonsering
antingen genom selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med
föregående annonsering eller, om kontraktet avser sociala tjänster eller andra
särskilda tjänster enligt bilaga 2, genom något av förfarandena som får
användas enligt 19 kap. samt att intresserade leverantörer skriftligen ska
anmäla sitt intresse.
Förhandsannonsen ska omfatta en period om högst 12 månader från den
dag den skickas för publicering. En förhandsannons som avser sociala
tjänster eller andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 får dock omfatta mer än
12 månader.
Förhandsannonsen ska skickas för publicering mellan 35 dagar och 12
månader före den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickas.
Efterannons om resultatet av en upphandling
6 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30
dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts.
Trots första stycket får den upphandlande myndigheten vid tilldelning av
kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser
sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 gruppera
efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas
senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.
Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av
ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.
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7 § Om en förhandsannons använts som anbudsinfordran och den
upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela ytterligare kontrakt
under den period som omfattas av annonsen, ska detta anges i efterannonsen.
Annons om förhandsinsyn
8 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom
förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–18 §§ får
skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen
(förhandsinsyn).
Kompletterande föreskrifter
9 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om utformning och offentliggörande av annonser.

11 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar
och anbud
Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms
1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
bestäms av den upphandlande myndigheten ska särskild hänsyn tas till hur
komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörerna kan antas
behöva för att utarbeta anbuden. Dock ska tidsfristerna i detta kapitel iakttas.
Tidsfrist vid öppet förfarande
2 § Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara
minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, om inte något annat följer av 5–11 §§.
Tidsfrister vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med
föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
innovationspartnerskap
3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående
annonsering, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ska
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 30 dagar från
den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering eller, när en
förhandsannons har använts som anbudsinfordran, från den dag då inbjudan
att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.
Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 30 dagar
från den dag då inbjudan att komma in med anbud skickades till utvalda
anbudssökande.
Första stycket gäller om inte något annat följer av 10 och 11 §§. Andra
stycket gäller om inte något annat följer av 5–11 §§.
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Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem
4 § I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för att komma in
med anbudsansökningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt
inköpssystem.
Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering
5 § Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat utan att
annonsen använts som anbudsinfordran får tidsfristen för att komma in med
anbud
1. vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då
annonsen om upphandling skickades för publicering, och
2. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att
komma in med anbud skickades till utvalda anbudssökande.
De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast om
1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B
avsnitt 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv
2004/18/EG, i den urspungliga lydelsen, i den mån uppgifterna var
tillgängliga vid tidpunkten för förhandsannonseringen, och
2. minst 35 dagar, men högst 12 månader, har gått från den dag då
förhandsannonsen skickades för publicering.
Förkortade tidsfrister vid elektroniska anbud
6 § Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in
elektroniskt får tidsfristen enligt 2 § eller 3 § andra stycket för att komma in
med anbud vid öppet eller selektivt förfarande eller förhandlat förfarande
med föregående annonsering, förkortas med fem dagar.
Tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse
7 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering får en upphandlande myndighet, som inte är en central
upphandlande myndighet enligt 1 kap. 6 §, bestämma tidsfristen för att
komma in med anbud till den tid som har överenskommits med de utvalda
anbudssökandena, under förutsättning att alla anbudssökande får samma tid
för att komma in med anbud.
Om en sådan överenskommelse inte har kunnat nås, ska tidsfristen vara
minst 10 dagar från den dag då inbjudan att komma in med anbud skickades
till anbudssökandena.
Första stycket gäller inte om tidsfristen ska förlängas enligt 8 §.
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Förlängning av tidsfrister för att komma in med anbud
8 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla
leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för
att utarbeta ett anbud, om
1. anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats,
2. kompletterande handlingar eller upplysningar inte tillhandahålls inom de
tidsfrister som anges i 13 §, eller
3. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.
9 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar om
den upphandlande myndigheten inte med elektroniska medel ger fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten
1. från den dag då en förhandsannons eller annons om upphandling skickas
för publicering, eller
3. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till
anbudssökandena.
Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse
enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt 10
och 11 §§.
Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist (påskyndat förfarande)
10 § Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister
som anges i detta kapitel, gäller 11 §. Bestämmelserna i 11 § gäller dock inte
om tidsfristen ska förlängas enligt 8 §.
11 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering får tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar
bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling
skickades för publicering.
Vid öppet förfarande får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas
till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.
Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst
10 dagar från den dag då inbjudan att komma in med anbud skickades till
utvalda anbudssökande.
Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten vid annonsering
12 § Den upphandlande myndigheten ska vid förhandsannonsering,
annonsering om upphandling och annonsering om projekttävling med
elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till
upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen skickas för publicering.
Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.
Om den upphandlande myndigheten inte kan ge elektronisk tillgång till
något upphandlingsdokument enligt första stycket, ska myndigheten i
annonsen upplysa om hur tillgång kan ges till dokumentet på annat sätt. En
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sådan upplysning ska innehålla uppgift om tidsfristen för att begära tillgång
till dokumentet.
Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
13 § Den upphandlande myndigheten ska till alla anbudsgivare som deltar i
upphandlingsförfarandet lämna ut kompletterande handlingar och
kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana
upplysningar har begärts i god tid.
Vid ett påskyndat förfarande enligt 10 och 11 §§ ska denna tidsfrist vara
fyra dagar.
Skriftlig inbjudan till anbudssökande att bekräfta intresse efter
förhandsannonsering
14 § Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran ska den
upphandlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig
inbjudan till samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse utifrån mer
detaljerade upplysningar om upphandlingen. Först när myndigheten har fått
veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade får den ange vilka
leverantörer som ska få komma in med anbud eller delta i förhandlingar.
En inbjudan ska innehålla en hänvisning till den internetadress där
upphandlingsdokumenten har gjorts fritt, direkt, fullständigt och kostnadsfritt
tillgängliga med elektroniska medel. Ett upphandlingsdokument som inte har
gjorts tillgängligt för anbudssökandena med elektroniska medel eller på något
annat sätt, ska bifogas inbjudan.
En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytterligare kontrakt
och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller kontrakt
som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller
byggentreprenader,
2. huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående
annonsering ska användas,
3. dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslutande av
tjänsterna eller byggentreprenaderna,
4. adress till den upphandlande myndigheten,
5. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplysningar
som krävs från leverantörer,
6. huruvida kontraktet avser köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en
kombination av dessa,
7. kriterier för tilldelning av kontrakt samt kriteriernas inbördes vikt eller
kriteriernas prioritetsordning, om detta inte redovisas i förhandsannonsen, de
tekniska specifikationerna eller i inbjudan att komma in med anbud eller att
förhandla, och
8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.
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Skriftlig inbjudan till anbudssökande att komma in med anbud eller att
delta i dialog
15 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående
annonsering, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ska den
upphandlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig
inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att komma in med anbud eller,
vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.
En inbjudan ska innehålla en hänvisning till den internetadress där
upphandlingsdokumenten har gjorts fritt, direkt, fullständigt och kostnadsfritt
tillgängliga med elektroniska medel. Ett upphandlingsdokument som inte har
gjorts tillgängligt för anbudssökandena med elektroniska medel eller på något
annat sätt, ska bifogas inbjudan.
En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar och handlingar
samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för handlingarna,
2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas
och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrenspräglad
dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de
språk som ska användas,
3. en hänvisning till annonsen om upphandling eller till förhandsannonsen,
om en sådan annons har använts som anbudsinfordran,
4. vilka handlingar som ska bifogas,
5. den inbördes viktningen för kriterierna för tilldelning av kontrakt eller
kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av
annonsen om upphandling, inbjudan att bekräfta intresse, de tekniska
specifikationerna eller det beskrivande dokumentet, och
6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation
[Kommunikation med hjälp av elektroniska medel]
[Kommunikation mellan en upphandlande myndighet och leverantörer]
[1 § En upphandlande myndighet ska se till att elektroniska medel används så långt
det är möjligt vid kommunikation under en upphandling enligt denna lag.]
[2 § Användningen av elektroniska medel vid kommunikation ska vara icke-diskriminerande och inte begränsa leverantörernas tillträde till en upphandling.
De elektroniska medlen ska vara allmänt tillgängliga och möjliga att använda
tillsammans med sådan maskin- och programvara som används i allmänhet.]
[Leverantörers kommunikation med en upphandlande myndighet]
[3 § En upphandlande myndighet ska anvisa elektroniska medel som leverantörer ska
använda när de kommunicerar med myndigheten. Leverantörerna ska vid
kommunikationen använda de elektroniska medel som myndigheten har anvisat.
De anvisade elektroniska medlen enligt första stycket ska uppfylla kraven enligt
2 §, om inte annat följer av 7 §.
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Bestämmelser om undantag från första stycket finns i 4–6 §§.]
[4 § En upphandlande myndighet är inte skyldig att anvisa elektroniska medel för
kommunikation enligt 3 § om
1. en användning av sådana medel på grund av en upphandlings specialiserade
beskaffenhet kräver särskilda utrustningar eller filformat som inte är allmänt tillgängliga eller som inte stöds av allmänt tillgängliga applikationer,
2. de filformat som är lämpliga för beskrivningen av ett anbud inte kan användas
med någon annan applikation än en som
a) inte är öppen eller allmänt tillgänglig, eller
b) omfattas av en licensordning och inte kan göras tillgänglig genom nedladdning
eller direktanslutning för myndigheten,
3. en användning av sådana medel kräver specialiserad kontorsutrustning som inte
är allmänt tillgänglig för myndigheten, eller
4. det enligt upphandlingsdokumenten krävs att leverantörerna lämnar in fysiska
modeller till myndigheten.
Om myndigheten inte anvisar något elektroniskt medel för kommunikation i en
upphandling för delar av eller hela kommunikationen enligt första stycket, ska
motsvarande delar av eller hela kommunikationen genomföras med andra medel än
elektroniska.]
[5 § En upphandlande myndighet får göra undantag från 3 § och anvisa andra medel
än elektroniska för kommunikation på grund av informationssäkerhetsbrister hos
myndigheten eller om kommunikationen rör uppgifter av särskilt känslig natur.
Undantag enligt första stycket får göras endast i den utsträckning det är nödvändigt
för att uppnå tillräckligt skydd mot att uppgifterna röjs obehörigen och detta inte kan
uppnås genom användning av elektroniska medel som
1. är allmänt tillgängliga för leverantörer eller
2. kan göras tillgängliga för leverantörer genom alternativa medel för kommunikation enligt 7 §.]
[6 § Utan hinder av skyldigheten att anvisa elektroniska medel får myndigheten
kommunicera muntligt, om det är lämpligt och kommunikationen inte avser de
väsentliga delarna av upphandlingen samt myndigheten dokumenterar uppgifterna
från den muntliga kommunikationen, om de har betydelse för handläggningen av
upphandlingen.]
[7 § En upphandlande myndighet får vid behov anvisa ett elektroniskt medel trots att
det kräver användning av sådan utrustning att medlet inte är att anse som allmänt
tillgängligt. Om myndigheten anvisar ett sådant medel, ska den erbjuda lämpliga
alternativa elektroniska medel för kommunikation.]
[Information om användning av elektroniska medel]
[8 § En upphandlande myndighet ska se till att information om de specifikationer som
är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet
kryptering och tidsstämpling, ska finnas tillgänglig för alla berörda parter.]
[Krav på den utrustning som används vid elektronisk överföring och mottagning]
[9 § En upphandlande myndighet får kräva att en anbudsansökan eller ett anbud ska
vara försedd med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer, om det behövs.

59

Bilaga 7
Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta
emot och fastställa tid och dag för mottagande av anbudsansökningar och anbud samt
ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara försedd med sådana
säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska
få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del
av uppgifterna.
De åtgärder som en myndighet vidtar i olika faser av kommunikationen för att tillse
att hanteringen blir tillräckligt säker, ska stå i proportion till de risker som har
identifierats i respektive fas.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
säkerhetsanordningar i fråga om mottagandet av anbudsansökningar och anbud samt
ritningar och planer i projekttävlingar.]
[Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert]
[10 § Uppgifter som har lämnats vid kommunikation under en upphandling ska
bevaras säkert.]
[Öppnande av anbud]
[11 § En upphandlande myndighet får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna
och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbudsansökan respektive anbud
har gått ut.
Försändelser med anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens
utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den
upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska
dessutom en av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska
betalas av den som framställt begäran.]
[Komplettering, förtydligande och färdigställande av information och
dokumentation som ska lämnas av leverantörer i en upphandling]
[12 § Om den information eller dokumentation som ska lämnas av leverantörerna är
eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller om dokument saknas, får den
upphandlande myndigheten begära att en eller flera leverantörer kompletterar,
förtydligar eller färdigställer relevant information eller dokumentation.
Åtgärderna enligt första stycket ska vara förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet.]

Information till leverantörer
Underrättelse om beslut
13 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta
anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att
sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt. Underrättelsen ska innehålla
skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt
20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).
En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena
och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta
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en upphandling efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om
upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.
Upplysningar på begäran av en leverantör
14 § En upphandlande myndighet ska till den anbudssökande eller
anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att
leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.
En upphandlande myndighet ska på begäran av en anbudsgivare som har
lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt
namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i
ramavtalet, och
2. hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.
Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt
och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud
15 § En upphandlande myndighet ska i annonsen om upphandling eller i
förhandsannonsen, om en sådan annons används som anbudsinfordran, ange
den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått en
underrättelse enligt 13 § första stycket eller upplysningar enligt 14 §.
[Dokumentation av förfaranden]
[16 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut
under upphandlingens samtliga skeden.]
[Individuella rapporter om förfaranden för tilldelning av kontrakt]

[17 § En upphandlande myndighet ska för varje
1. kontrakt som tilldelas,
2. ramavtal som ingås, och
3. dynamiskt inköpssystem som upprättas enligt denna lag skriva en individuell
rapport.
Första stycket 1 gäller inte om upphandlingens värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap. eller om kontraktet har
tilldelats på grundval av ett ramavtal enligt 7 kap. 4 eller 6 §.
Första stycket 2 gäller inte om upphandlingens värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.]
[18 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en individuell rapport
enligt 17 § ska innehålla.]
[19 § Den individuella rapporten enligt 17 § eller huvuddragen i denna ska på begäran
tillställas Europeiska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap.
1 §.]
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[Bevarande av handlingar]
[20 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet som inte
omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och
anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, den individuella rapporten enligt 17 §, sådana
dokument som avses i 16 § och liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.]

13 kap. Uteslutning av leverantörer
[Brott]
[1 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar
1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den
24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i
rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom
den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,
3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen,
4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och
finansiering av terrorism,
5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de
definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002
om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den
mening som avses i artikel 4 i nämnda rambeslut, eller
6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av
människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut
2002/629/RIF.
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som
ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet.
Detsamma gäller om personen är behörig att företräda, fatta beslut om eller
kontrollera leverantören.]
[Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter]
[2 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören inte har fullgjort
sina åligganden avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller
i det land där upphandlingen sker och detta har fastställts genom ett lagakraftvunnet
och bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut.
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En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som
avses i första stycket inte har fullgjorts.]
[Allvarliga brister i övrigt i fråga om hur en leverantörs verksamhet bedrivs]
[3 § En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om
1. myndigheten på något lämpligt sätt kan påvisa att leverantören har åsidosatt
tillämpliga skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
2. leverantören är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande
situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
3. myndigheten på lämpligt sätt kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något
allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
4. myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått
överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen,
5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något
materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en
upphandlande enhet eller en tidigare koncession, och detta har medfört att det tidigare
kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,
6. myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan
garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av att det föreligger jäv och
detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av
leverantören,
7. myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av
leverantören inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett
sådant tidigare deltagande från leverantörens sida som avses i 4 kap. 8 §,
8. leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter beträffande den
information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta
leverantören från att delta i upphandlingen enligt 1–7 §§ eller av att leverantören
uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer enligt 14 kap. 4–8 §§, har
undanhållit sådan information eller inte har kunnat lämna de kompletterande
dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 4 –6 §§, och
9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens
beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge leverantören
otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande
uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under
upphandlingen i fråga om uteslutning av leverantörer, val av leverantörer som kan
tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.]
[Utredning]
[4 § En upphandlande myndighet ska innan den beslutar att utesluta en leverantör, ge
leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som
myndigheten anser utgöra skäl för uteslutning.
Om leverantören anser att skäl inte finns för uteslutning, ska det anges i yttrandet.
Leverantören ska tillsammans med yttrandet ge in den utredning enligt 15 kap. 7–
10 §§ som myndigheten har begärt. Leverantören bör även tillsammans med yttrandet
ge in sådan utredning i övrigt som visar att denne är tillförlitlig.]
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[Undantag från uteslutning i vissa fall]
[5 § En leverantör ska inte uteslutas enligt 1 eller 3 §, om leverantören visar att denne
har
1. ersatt eller åtagit sig att ersätta eventuella skador som har orsakats av brottet eller
det allvarliga felet,
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt och aktivt
samarbetar med de utredande myndigheterna, och
3. vidtagit lämpliga konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder för att förhindra ytterligare brott eller allvarliga fel.
När en upphandlande myndighet bedömer om leverantörens åtgärder enligt första
stycket är tillräckliga, ska myndigheten beakta allvarlighetsgraden och de särskilda
omständigheterna kring brottet eller det allvarliga felet.
En leverantör ska inte uteslutas enligt 2 §, när denne har fullgjort sina åligganden
avseende skatter och socialförsäkringsavgifter inklusive eventuell ränta eller
sanktionsavgift eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller
motsvarande.]
[6 § En upphandlande myndighet får underlåta att följa en skyldighet att utesluta en
leverantör, om det finns tvingande hänsyn till allmänintresset.]
[Beslut om uteslutning]
[7 § En upphandlande myndighet kan när som helst under en upphandling utesluta en
leverantör från att delta i upphandlingen enligt 1–6 §§, om grund för uteslutning enligt
dessa paragrafer visar sig föreligga med hänsyn till leverantörens handlande eller
underlåtenhet att handla antingen före eller under upphandlingen.
En upphandlande myndighet ska snarast underrätta en leverantör skriftligen om
beslutet och dess skäl.]

14 kap. Val av leverantörer
Begränsning av antalet anbudssökande
1 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående
annonsering, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap får den
upphandlande myndigheten begränsa antalet anbudssökande som den
kommer att bjuda in att lämna anbud, förhandla med eller inleda en dialog
med.
Den upphandlande myndigheten ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta
intresse ange
1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av
anbudssökande, och
2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in och, om ett
högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.
2 § Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfarande,
vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, vid en
konkurrenspräglad dialog eller vid ett innovationspartnerskap ska vara
tillräckligt stort för att en effektiv konkurrens ska kunna uppnås.
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Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfarande får
inte vara mindre än fem.
Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, vid
konkurrenspräglad dialog eller vid innovationspartnerskap får antalet
anbudssökande som bjuds in att delta inte vara mindre än tre.
3 § En upphandlande myndighet skall bjuda in minst det lägsta antal
anbudssökande som angetts enligt 1 § andra stycket 2.
Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna kraven
och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande), är lägre än det i
annonsen angivna lägsta antal som kommer att bjudas in, får den
upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de
kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta.
[Krav för val av leverantörer]
[4 § En upphandlande myndighet får för valet av de leverantörer som ska kunna
tilldelas ett kontrakt endast tillämpa krav som avser
1. behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 5 §,
2. ekonomisk och finansiell ställning enligt 6 och 7 §§, eller
3. teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 8 §.
De krav som myndigheten väljer att tillämpa enligt första stycket ska vara lämpliga
för att säkerställa att leverantörerna har den rättsliga och finansiella förmåga samt att
de besitter den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det
kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha samband med kontraktsföremålet och stå i
proportion till detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.
Myndigheten ska i annonsen enligt 10 kap. eller i en inbjudan att bekräfta intresse
enligt 11 kap. 14 § ange vilka krav för valet enligt första stycket som ska tillämpas i
upphandlingen och vilken utredning leverantörerna bör lämna in.]
[Behörighet att utöva yrkesverksamhet]
[5 § En upphandlande myndighet får besluta att tillämpa krav för val avseende
leverantörers behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt andra och tredje styckena.
Myndigheten får besluta att leverantörerna ska vara registrerade i ett aktiebolagseller handelsregister eller motsvarande register, som förs i den stat där respektive
leverantörs verksamhet är etablerad och att respektive leverantör ska visa detta.
Om en tilldelning av ett kontrakt görs med tillämpning av denna lags bestämmelser
om upphandling av tjänster och om leverantörerna måste ha särskilda tillstånd eller
vara medlemmar i en särskild organisation för att kunna tillhandahålla tjänsten i den
stat där respektive leverantör är etablerad, så får myndigheten kräva att leverantörerna
visar att de innehar sådana tillstånd eller är medlemmar i sådana organisationer.]
[Ekonomisk och finansiell ställning]
[6 § En upphandlande myndighet får besluta att tillämpa krav för val avseende
leverantörers ekonomiska och finansiella ställning enligt andra stycket och 7 §.
Kraven ska utformas så att det säkerställs att leverantörerna har nödvändig ekonomisk
och finansiell kapacitet för att fullgöra kontraktet.
Myndigheten får besluta att leverantörerna ska ha en viss
1. minsta årsomsättning enligt 7 §, inklusive en minsta omsättning inom det område
som omfattas av kontraktet,
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2. kvot mellan tillgångar och skulder, eller
3. lämplig nivå på ansvarsförsäkringen för verksamheten.]
[7 § Omsättningen enligt 6 § andra stycket 1 får inte bestämmas till ett belopp som är
mer än två gånger så högt som det uppskattade kontraktsvärdet. Om det med hänsyn
till kontraktsföremålets art finns särskilda skäl, får omsättningen bestämmas till ett
högre belopp. Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten eller i en
individuell rapport enligt 22 kap. ange vilka omständigheter som utgör sådana
särskilda skäl.
När ett kontrakt ska tilldelas i delar, gäller första stycket för varje enskild del. Om
en leverantör kan tilldelas flera delar av ett uppdelat kontrakt som ska utföras
samtidigt, får omsättningen enligt första stycket bestämmas till ett belopp som
motsvarar det sammanlagda beloppet avseende omsättningarna för respektive del.
Om ett kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas efter en förnyad
konkurrensutsättning, ska det uppskattade kontraktsvärdet enligt första stycket
beräknas på grundval av den förväntade största storleken på de specifika kontrakt som
ska fullgöras samtidigt eller, om den uppgiften inte är känd, på grundval av
ramavtalets uppskattade värde.
Om ett kontrakt ska tilldelas inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem, ska det
uppskattade kontraktsvärdet enligt första stycket beräknas på grundval av den
förväntade största storleken på de specifika kontrakt som kommer tilldelas inom
ramen för systemet.]
[Teknisk och yrkesmässig kapacitet]
[8 § En upphandlande myndighet får besluta att tillämpa krav för val avseende
leverantörers tekniska och yrkesmässiga kapacitet enligt andra stycket. Kraven ska
utformas så att det säkerställs att leverantörerna förfogar över nödvändiga personalresurser, tekniska resurser och sådan erfarenhet som krävs för att fullgöra
kontraktet enligt en lämplig kvalitetsstandard.
Myndigheten får ställa krav på att leverantörerna visar att de har tillräcklig erfarenhet genom att ge in lämpliga referenser från tidigare fullgjorda kontrakt.]
[Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet]
[9 § En leverantör får vid behov och för fullgörandet av ett visst kontrakt utnyttja
andra företags kapacitet för att uppfylla tillämpliga krav för val av leverantörer som
avser ekonomisk och finansiell ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt
4 § första stycket 2 och 3. När kapaciteten gäller sådan teknisk kapacitet som avses i
15 kap. 12 § 7, får leverantören dock endast åberopa ett annat företags kapacitet om
det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken
kapaciteten krävs.
Andra företags kapacitet får utnyttjas enligt första stycket oavsett den rättsliga arten
av förbindelserna mellan leverantören och företagen. Förbindelserna ska dock visa att
leverantören kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet
ska fullgöras.]
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15 kap. Egen försäkran och annan utredning avseende
förhållanden hos leverantörer
[Egen försäkran genom ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument]
[Egen försäkran]
[1 § En leverantör får när den lämnar in ett anbud eller en anbudsansökan också lämna
in en egen försäkran om att
1. det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen
enligt 13 kap. 1–3 §§, eller
2. leverantören uppfyller de krav som myndigheten har ställt enligt 14 kap.
1–4 §§.
Om leverantören avser att utnyttja andra företags kapacitet enligt 14 kap. 9 §, får
den också lämna in en försäkran enligt första stycket för motsvarande förhållanden
hos dessa företag.]
[2 § En försäkran enligt 1 § ska innehålla information om
1. vem som ansvarar för att utfärda kompletterande dokument enligt 4 §,
2. en formell förklaring om att leverantören på begäran och utan dröjsmål kan göra
dokumenten tillgängliga, och
3. nödvändiga uppgifter för att myndigheten i förekommande fall själv ska kunna
inhämta dokumenten med hjälp av elektroniska medel.]
[3 § När en leverantör lämnar in en försäkran enligt 1 § i form av ett europeiskt
enhetligt upphandlingsdokument, ska den upphandlande myndigheten, i stället för de
kompletterande dokumenten enligt 4 §, godta dokumentet som preliminärt bevis på att
förutsättningarna enligt 1 § är uppfyllda.
En försäkran genom ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som har
använts i en tidigare upphandling ska godtas enligt första stycket, om leverantören
bekräftar att uppgifterna i dokumentet fortfarande är korrekta.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet.]
[Kompletterande dokument]
[4 § En upphandlande myndighet får när som helst under en upphandling begära att en
leverantör som har lämnat in en försäkran enligt 1 § ska komplettera denna och lämna
in alla eller en del av de intyg som omfattas av den. Om försäkran har lämnats i form
av ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument får komplettering dock endast
begäras om myndigheten anser detta vara nödvändigt för att genomföra
upphandlingen på ett korrekt sätt.]
[5 § Innan en upphandlande myndighet meddelar ett beslut om att tilldela ett kontrakt,
ska den begära att en leverantör som har lämnat en försäkran enligt 1 § och som
myndigheten har funnit ska tilldelas kontraktet ska lämna in uppdaterade
kompletterande dokument enligt 7–14 §§ och i förekommande fall enligt 15 och
16 §§.
Första stycket gäller inte för kontrakt som grundar sig på ramavtal som har ingåtts
enligt 7 kap. 4 och 6 §§.
Myndigheten får begära att leverantören ska komplettera eller förtydliga de intyg
som den har begärt enligt första stycket.]
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[6 § En leverantör är inte skyldig att enligt 4 och 5 §§ lämna in kompletterande
dokument eller andra skriftliga bevis, om myndigheten
1. redan har tillgång till materialet, eller
2. själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant information
direkt med hjälp av elektroniska medel.]
[Utredning som får begäras in från leverantörer]
[7 § En upphandlande myndighet får begära att leverantörer ska lämna in sådan
utredning som avses i 8–16 §§ till myndigheten som ger stöd för att
1. det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen
enligt 13 kap.
2. leverantören uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer enligt 14 kap. 4 §,
och
3. de enheter vars kapacitet leverantören avser att utnyttja enligt 14 kap. 9 och 17–
19 §§ uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer enligt 14 kap. 4 § första
stycket 2 och 3.
Myndigheten får inte begära att leverantörer ska lämna in annan utredning än sådan
som avses i 8–16 §§.]
[Utredning avseende skäl för uteslutning av en leverantör från att delta i en
upphandling]
[8 § En leverantör kan till stöd för att det inte finns skäl för att utesluta denne från att
delta i upphandlingen enligt 13 kap. 1 §, lämna in ett utdrag ur ett officiellt register
eller en annan likvärdig handling.
Om det av utredningen enligt första stycket inte framgår att leverantören enligt en
lagkraftvunnen dom har dömts för sådana brott som avses i 13 kap. 1 §, ska det anses
att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen
såvida utredningen i övrigt inte tyder på något annat.]
[9 § En leverantör kan till stöd för att det inte finns skäl för att utesluta denne från att
delta i upphandlingen enligt 13 kap. 2 § eller 3 § 2 lämna in ett intyg som har utfärdats
av en behörig myndighet i det berörda landet.
Om det av utredningen enligt första stycket inte framgår att leverantören inte har
fullgjort sina åligganden avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap.
2 § eller befinner sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 3 § 2, ska det anses
inte finnas grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen såvida
utredningen i övrigt inte tyder på något annat.]
[10 § Om sådana dokument som avses i 8 och 9 §§ inte utfärdas i landet i fråga eller
om de inte omfattar alla relevanta situationer enligt 13 kap. 1–2 §§ och 3 § 2, får de
ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande
försäkran.]
[Utredning avseende en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning]
[11 § En leverantör kan till stöd för att tillämpliga krav i fråga om ekonomisk och
finansiell ställning enligt 14 kap. 4 § är uppfyllda lämna
1. lämpliga intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvarsförsäkring för verksamheten,
2. årsredovisningar eller utdrag ur dem, om offentliggörande av årsredovisningar
krävs enligt lagstiftningen i det land där leverantören är etablerad, eller
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3. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller, för högst de tre
senaste verksamhetsåren beroende på datum för bildandet av företaget eller då
leverantören inledde sin verksamhet, om uppgifter om denna omsättning är tillgängliga.
Om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som
avses i första stycket och som den upphandlande myndigheten begärt, får leverantören
i stället lämna in annan utredning som myndigheten finner lämplig.]
[Utredning avseende en leverantörs tekniska kapacitet]
[12 § En leverantör kan till stöd för att tillämpliga krav i fråga om teknisk kapacitet
enligt 14 kap. 4 § är uppfyllda lämna
1. en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste
åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett
tillfredsställande sätt,
2. en förteckning över de viktigaste leveranser eller tjänster som har utförts under
högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller
offentliga mottagare,
3. uppgifter om teknisk personal och tekniska organ, vare sig de tillhör leverantören
eller inte, i synnerhet om dem som ansvarar för kvalitetskontrollen och, i fråga om
offentliga byggentreprenader, uppgifter om teknisk personal och tekniska organ som
entreprenören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,
4. en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning och av de metoder som
leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersökningsoch forskningsresurser,
5. information om de system för hantering av leveranskedjan och spårningssystem
som leverantören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av kontraktet,
6. om de aktuella varorna eller tjänsterna är komplexa eller i undantagsfall är
avsedda för ett särskilt ändamål, uppgifter om en kontroll som den upphandlande
myndigheten själv ska utföra eller som på myndighetens vägnar ska utföras av ett
behörigt organ i varuleverantörens eller tjänsteleverantörens etableringsland, förutsatt
att detta organ ger sitt samtycke,
7. information om tjänsteleverantörens eller byggentreprenörens utbildnings- och
yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande personer i företaget,
förutsatt att de inte ska utvärderas som tilldelningskriterium,
8. information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att tillämpa vid
fullgörandet av kontraktet,
9. uppgifter om antal anställda i medeltal per år hos tjänsteleverantören eller
byggentreprenören och antal anställda med ledningsfunktion under de tre senaste åren,
10. uppgifter om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra kontraktet,
11. information om hur stor del av kontraktet som leverantören eventuellt kommer
att lägga ut på underleverantörer, eller
12. när det gäller de varor som ska levereras, dels prover, beskrivningar eller
fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upphandlande myndigheten begär det, dels
intyg som har upprättas av officiella institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för
sådan kontroll av erkänd kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart
identifierade genom referenser överensstämmer med vissa tekniska specifikationer
eller standarder.]
[13 § En upphandlande myndighet får om det är nödvändigt för att garantera en
tillfredsställande konkurrens, begära att leverantörer ska lämna en utredning till
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myndigheten avseende relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som
har utförts tidigare än vad som anges i 12 § 1 och 2.]
[14 § En sådan kontroll som avses i 12 § 6 ska visa varuleverantörens tillverkningskapacitet eller tjänsteleverantörens tekniska kapacitet och om nödvändigt dennes
undersöknings- och forskningsresurser samt resurser för kvalitetskontroll.]
[Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder]
[Kvalitetssäkringsstandarder]
[15 § Om en upphandlande myndighet kräver att leverantörerna visar upp ett intyg
utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören följer vissa kvalitetssäkringsstandarder, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, ska
myndigheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska
standardserier och är certifierade av ackrediterade organ.
Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom
EES. Den ska även godta andra bevis om likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder, om
leverantören
1. inte har möjlighet att erhålla intygen inom gällande tidsfrister och detta inte beror
på leverantören, och
2. visar att åtgärderna stämmer överens med de kvalitetssäkringsstandarder som
myndigheten har krävt.]
[Miljöledningsstandarder]
[16 § Om en upphandlande myndighet kräver att leverantörerna visar upp ett intyg
utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören följer vissa miljöledningssystem
eller miljöledningsstandarder, ska myndigheten hänvisa till
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den
25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas),
2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i samma
förordning, eller
3. andra miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller
internationella standarder från ackrediterade organ.
Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom
EES. Den ska även godta andra bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder, om
leverantören kan visa
1. att denne inte har möjlighet att få intygen utfärdade eller att erhålla dem inom
gällande tidsfrister och detta inte beror på leverantören, och
2. att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem
eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt.]
[Utredning avseende en leverantörs utnyttjande av andra företags kapacitet]
[17 § En leverantör kan till stöd för att denne uppfyller tillämpliga krav enligt 14 kap.
4 § 2 och 3 genom utnyttjande av andra företags kapacitet lämna ett dokument av
vilket det framgår att företagen åtar sig att ställa nödvändiga resurser för kontraktets
fullgörande till leverantörens förfogande.]
[18 § En upphandlande myndighet som vid en kontroll enligt 4 kap. 14 § tredje
stycket finner att ett företag inte uppfyller villkoren enligt 4 kap. 14 § andra stycket 2
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eller 3, får begära att leverantören ska utnyttja ett annat företags kapacitet enligt
14 kap. 9 §.]
[19 § En upphandlande myndighet får besluta att tillämpa krav för hur ett kontrakt ska
fullgöras enligt andra och tredje styckena, om leverantörerna utnyttjar andra företags
kapacitet enligt 14 kap. 9 §.
Myndigheten får besluta att leverantörerna och de företag vars kapacitet leverantören avser att utnyttja ska vara solidariskt ansvariga för fullgörandet av kontraktet,
om kapaciteten som ska utnyttjas avser ekonomisk och finansiell ställning enligt
14 kap. 4 § första stycket 2.
Myndigheten får besluta att vissa för kontraktet avgörande uppgifter ska utföras
direkt av leverantörerna, om kontraktet avser tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller monterings- eller installationsarbeten inom ramen för ett varukontrakt.]
[Officiella förteckningar och certifieringar genom certifieringsorgan]
[20 § När en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända
leverantörer i ett land inom EES eller är certifierad av ett certifieringsorgan som
uppfyller europeiska certifieringsstandarder, får det antas att leverantören i fråga om
de förhållanden som omfattas av förteckningen eller certifieringen uppfyller de
förutsättningar och krav som anges i 13 kap. 1–3 §§ och 14 kap. 4 §.]

16 kap. Tilldelning av kontrakt
[Grunder för utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt]
[Tilldelning av kontrakt]
[1 § En upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt den leverantör vars anbud är
det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska utvärderas på
grundval av antingen
1. pris eller
2. kostnad.
Vid en utvärdering enligt andra stycket 2, ska myndigheten ta hänsyn till tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet.]
[2 § Om leverantörens anbud inte överensstämmer med tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §, får myndigheten besluta att leverantören
inte ska tilldelas kontraktet enligt 1 § första stycket.]
[Tilldelningskriterier för utvärdering av anbud]
[3 § När en myndighet utvärderar ett anbud på grundval av kostnad enligt 1 § andra
stycket 2, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet
såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för en vara, tjänst eller
byggentreprenad eller en bedömning av det bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet.
Kostnadseffektiviteten ska bedömas på grundval av tilldelningskriterier såsom
kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter.]
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[Tilldelningskriteriernas utformning]
[4 § Tilldelningskriterierna ska anses vara kopplade till föremålet för kontraktet, om

de i alla avseenden avser den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska levereras,
tillhandahållas eller utföras genom kontraktet och berör kontraktsföremålet under dess
livscykel.]
[5 § Tilldelningskriterierna
1. ska garantera en effektiv och rättvis konkurrens,
2. får inte ha en sådan utformning, att en bedömning på grundval av dem får den
effekten, att de ger myndigheten en obegränsad valfrihet vid utvärderingen av
anbuden, och
3. ska kompletteras med specifikationer som gör det möjligt att effektivt kontrollera
de uppgifter som lämnas av leverantörerna såvitt avser frågan om hur väl anbuden
uppfyller tilldelningskriterierna.
Om det finns anledning till det, ska myndigheten kontrollera om de uppgifter som
leverantören har lämnat in är korrekta.]
[Livscykelkostnader]
[6 § Kostnader under livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad får beaktas
av myndigheten när den utvärderar ett anbud enligt 3 §.
Kostnader enligt första stycket är sådana som myndigheten eller någon annan
användare ska betala och som helt eller delvis avser kostnader
1. för förvärv,
2. för användning,
3. för underhåll,
4. vid livslängdens slut, eller
5. för externa miljöeffekter.
Kostnader för externa miljöeffekter får beaktas under förutsättning att miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar och kontrolleras.]
[7 § Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter om
livscykelkostnader leverantörerna ska lämna in till myndigheten och vilken metod
myndigheten kommer att använda för att på grundval av dessa uppgifter fastställa
livscykelkostnaderna.]
[8 § Myndighetens metod för att bedöma kostnader för externa miljöeffekter enligt 6 §
andra stycket 5 ska
1. grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier,
2. inte på ett otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa av leverantörerna, och
3. vara tillgänglig för leverantörerna.
Metoden för att bedöma kostnaderna enligt första stycket ska utformas så att de
uppgifter som ska lämnas in till myndigheten kan tillhandahållas av leverantörerna
med rimliga ansträngningar.]
[Viktning av tilldelningskriterier]
[9 § När ett anbud ska utvärderas på grundval av kostnad enligt 1 § andra stycket 2,
ska tilldelningskriterierna viktas inbördes.
Kriterier får viktas av myndigheten enligt första stycket inom intervall med en
lämplig största tillåtna spridning. Om kriterierna inte är möjliga att vikta, ska
myndigheten i stället ta hänsyn till dem genom en fallande prioritetsordning.]
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[10 § Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelningskriterierna ska viktas inbördes enligt 9 §.]
[Onormalt låga anbud]
[11 § En upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att
priset är onormalt lågt och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kunnat lämna
en förklaring till det låga priset.
En upphandlande myndighet ska vidare förkasta en leverantörs anbud om den
finner att priset är onormalt lågt och detta beror på att anbudet inte överensstämmer
med tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §.]
[12 § Ett anbud får förkastas med stöd av 11 § först sedan myndigheten skriftligen har
begärt att leverantören lämnar en förklaring till det låga anbudet och inte har fått ett
tillfredsställande svar. En sådan begäran om förklaring kan innehålla uppgifter om
1. leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att fullgöra
kontraktet,
2. leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,
3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av
leverantören,
4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på sådana tillämpliga
skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
5. leverantören har fått möjlighet att erhålla statligt stöd, och
6. skyldigheterna som avses i 17 kap. 2–7 §§.]
[13 § Om en upphandlande myndighet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på
grund av att leverantören fått ett statligt stöd ska myndigheten ge leverantören en
möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Om leverantören efter en sådan åtgärd som avses i första stycket inte kunnat ge in
en förklaring som visar att stödet i fråga är förenligt med EUF-fördraget ska anbudet
förkastas.
En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud med stöd av andra stycket ska
underrätta Europeiska kommissionen om det.]
[14 § För det fall att myndigheten behöver information från annan medlemsstat om
uppgifter som lämnas i en förklaring enligt 12 §, ska myndigheten vända sig till den
kontaktpunkt som avses i 22 kap. 1 § för sådant administrativt bistånd.]

17 kap. Fullgörande av kontrakt
Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt
1 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och
andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska vara
kopplade till kontraktsföremålet i den mening som avses i 16 kap. 4 §.
Villkoren ska anges i upphandlingsdokumenten.
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[När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt]
[2 § En leverantör får för fullgörandet av ett kontrakt som denne har tilldelats anlita
underleverantörer som ska fullgöra kontraktet i enlighet med de skyldigheter som
avses i 4 kap. 4 §.]
[Uppgifter om hur leverantören planerar att kontraktet ska fullgöras]
[3 § En upphandlande myndighet får begära att leverantörer ska lämna in uppgifter
om hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att
anlita underleverantörer enligt 2 §, och de underleverantörer som leverantören avser
att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen.]
[Betalning direkt till en underleverantör]
[4 § Myndigheten får betala för kontraktets fullgörande direkt till en sådan
underleverantör som avses i 2 §, om denne begär det och kontraktets art så tillåter.
Om myndigheten ska betala ut ersättningen direkt till en underleverantör enligt första
stycket, ska den fastställa ordningen för detta.]
[Offentliggörande]
[5 § Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange
1. de uppgifter leverantörerna ska lämna in till myndigheten enligt 3 §, och
2. om myndigheten avser att tillämpa sådan direktbetalning till underleverantörer
som avses i 4 § och i så fall enligt vilken ordning den ska genomföra direktbetalningarna.]
[Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas]
[6 § En upphandlande myndighet ska ställa krav på att den leverantör som har
tilldelats ett kontrakt ska lämna in sådana uppgifter som avses i 7 § innan leverantören
påbörjar fullgörandet av kontraktet, om kontraktet avser
1. färdigställande av en byggentreprenad eller
2. en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av
myndigheten.]
[7 § Myndigheten ska enligt 6 § ställa krav på att leverantören anger namn på och
kontaktuppgifter för sådana underleverantörer som anlitas enligt 2 §. Samma uppgifter
ska lämnas för legala ställföreträdare för dessa underleverantörer.
Myndigheten ska också ställa krav på att leverantören ska underrätta myndigheten
om varje ändring av sådana uppgifter som avses i första stycket som görs under
kontraktets löptid.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en
varuleverantör.]
[Ändringar av kontrakt och ramavtal under löptiden]
[Ändring av kontrakt utan att en ny upphandling genomförs]
[8 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras under dess löptid utan att den upphandlande myndigheten genomför en ny upphandling, endast om ändringarna är
sådana som avses i 9–14 §§.]
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[Mindre ändringar av kontraktsvärdet]
[9 § En ändring av kontraktsvärdet medför inte att upphandlingen ska göra om i fall
den är lägre än de värden som följer av andra stycket och den inte medför att
kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras. Värdet av ändringen ska
bedömas på grundval av det samlade nettovärdet av flera ändringar, om ändringarna
har genomförts som successiva ändringar.
Värdet av ändringen enligt första stycket ska vara lägre än
1. tillämpligt tröskelvärde enligt 5 kap. och
2. 10 procent av det ursprungliga kontraktets värde, om det är ett varu- eller
tjänstekontrakt, eller 15 procent av det ursprungliga kontraktets värde, om det är ett
byggentreprenadkontrakt.]
[Ändringar i särskilda fall]
[10 § En ändring är tillåten om den görs enligt en sådan ändringsklausul som avses i
andra stycket och den inte medför att kontraktets eller ramavtalets övergripande
karaktär ändras.
En ändringsklausul ska klart, exakt och entydigt beskriva under vilka förutsättningar den kan tillämpas. Den ska också ange omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.]
[11 § En ändring är tillåten om den är en sådan kompletterande beställning som avses
i andra stycket och den inte innebär att priset ökar med mer än 50 procent av värdet på
det ursprungliga kontraktet. Om flera ändringar genomförs successivt, ska
begränsningen i fråga om ökningen av priset tillämpas på varje enskild ändring.
En beställning får göras som en kompletterande beställning av varor, tjänster eller
byggentreprenader som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen från den
leverantör som har tilldelats kontraktet, om
1. beställningen har blivit nödvändig att göra,
2. ett byte av leverantör inte kan göras av ekonomiska eller tekniska skäl, och
3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större
omkostnader för den upphandlande myndigheten.]
[12 § En ändring är tillåten om behovet av den har uppstått till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och om den
1. inte innebär att priset ökar med mer än 50 procent av värdet på det ursprungliga
kontraktet eller ramavtalet, och
2. inte medför att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras.
Om flera ändringar genomförs successivt, ska begränsningen i fråga om ökningen
av priset enligt första stycket 1 tillämpas på varje enskild ändring.]
[13 § Byte av den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet till en annan
leverantör är en tillåten ändring om
1. det inte finns skäl att utesluta den nya leverantören med stöd av 13 kap. och
denne uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer i den ursprungliga upphandlingen enligt 14 kap. 4–8 §§,
2. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens
ställe till följd av företagsomstruktureringar, och
3. omstruktureringarna inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet.
Om den upphandlande myndigheten övertar den ursprungliga leverantörens
skyldigheter gentemot leverantörens underleverantörer, ska det också anses vara ett
byte av leverantör och en tillåten ändring.]
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[Övriga ändringar som inte är att anse som väsentliga]
[14 § En ändring som inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§ ska ändå anses vara
en tillåten ändring om den inte är väsentlig enligt andra stycket.
En ändring ska anses vara väsentlig om
1. den inför nya villkor i kontraktet som om de hade ingått i den ursprungliga
upphandlingen hade medfört att andra anbudssökande bjöds in att delta, att andra
anbud blev aktuella att utvärdera eller att ytterligare leverantörer deltog i upphandlingen än de som bjöds in, utvärderades eller deltog i den ursprungliga upphandlingen,
2. den innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till
förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet på ett sätt som inte medgavs i
det ursprungliga kontraktet eller ramavtalet,
3. den medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller
4. den innebär att den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet byts ut
mot en annan leverantör utan att förutsättningarna enligt 13 § är uppfyllda för ett
sådant byte.]
[Beräkning av prisökningar]
[15 § Vid beräkningen av priset enligt 9 § andra stycket 2, 11 § första stycket och 12 §
första stycket 1 ska det uppdaterade priset vara referensvärdet, om kontraktet omfattar
en indexeringsklausul.]
[Offentliggörande]
[16 § En upphandlande myndighet ska i något av upphandlingsdokumenten i den
ursprungliga upphandlingen beskriva de ändringsklausuler som avses i 10 §.]
[17 § En upphandlande myndighet som ändrar ett kontrakt med stöd av 11 eller 12 §
ska offentliggöra detta i ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.]
[Avslutande av kontrakt]
[18 § En upphandlande myndighet får avsluta ett kontrakt, om
1 det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 8 § och varan,
tjänsten eller byggentreprenaden därför ska upphandlas,
2. den leverantör som tilldelades kontraktet borde ha uteslutits enligt 13 kap. 1 §,
eller
3. kontraktet inte borde ha tilldelats en leverantör på grund av att denne allvarligt
åsidosatt sådana skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2014/18/EG och detta har fastställts av Europeiska unionens domstol i ett
förfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.]
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18 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet
Definition
1 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som
anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller
en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.
Tillämpningsområdet
2 § Detta kapitel ska tillämpas på projekttävlingar som
1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett tjänstekontrakt, eller
2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.
Beräkning av tröskelvärden för projekttävlingar
3 § Tröskelvärdena i 5 kap. 1 § ska för projekttävlingar som avses i 2 § 1
beräknas på grundval av värdet av tjänstekontraktet, exklusive
mervärdesskatt, med i förekommande fall tillägg för tävlingspriser eller
ersättningar till deltagarna.
4 § Tröskelvärdena i 5 kap. 1 § ska för projekttävlingar som avses i 2 § 2
beräknas på grundval av summan av de priser och ersättningar som ska
betalas till deltagarna och det beräknade värdet exklusive mervärdesskatt av
de tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller vinnarna i
tävlingen.
Annonsering
5 § En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling ska
annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).
Om den upphandlande myndigheten har för avsikt att efter projekttävlingen
tilldela ett tjänstekontrakt i enlighet med bestämmelserna om förhandlat
förfarande utan föregående annonsering, ska detta anges i annonsen om
tävlingen.
Val av deltagare
6 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den
upphandlande myndigheten ska ange kriterier för urvalet av deltagare.
Antalet tävlingsdeltagare som bjuds in ska vara så stort att effektiv
konkurrens uppnås.
Juryn och dess sammansättning
7 § En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i juryn
ska vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i
projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att
få delta i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha
motsvarande kvalifikationer.
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Juryns beslut
8 § Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut.
Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det
inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten ska gälla
fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.
Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om
projekttävlingen beaktas.
9 § Juryn ska lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilken
tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet ska innehålla en motivering till
rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas
behov av att göra.
Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor
som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspekter.
Fullständiga protokoll ska upprättas över dialogen mellan ledamöterna i
juryn och tävlingsdeltagarna.

19 kap. Offentlig upphandling som inte omfattas av direktivet
samt offentlig upphandling av vissa sociala tjänster och andra
särskilda tjänster
Tillämpningsområdet
1 § Detta kapitel gäller i fråga om
1. offentlig upphandling och projekttävling enligt 2 kap. 1 § tredje stycket
2,
2. tilldelning av kontrakt enligt 2 kap. 2 §, och
[3. offentlig upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 (sociala tjänster och andra
särskilda tjänster).]

Bestämmelsen om direktupphandling i 6 § andra stycket gäller dock inte
vid sådan tilldelning av kontrakt som avses i första stycket 2.
Tillämpliga bestämmelser
2 § Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även
– 1 kap. (lagens innehåll och definitioner),
– 2 kap. (lagens tillämpningsområde),
– 3 kap.
(undantag
från
lagens
tillämpningsområde),
utom
11–17 §§ om interna kontrakt vid tilldelning av sådana kontrakt som avses i
2 kap. 2 §,
– 4 kap. (allmänna bestämmelser), [utom 10–13 §§ om tilldelning av ett
kontrakt i separata delar samt 14 och 15 §§ om bedömning av villkor som rör anbud,
uteslutning av och val av leverantörer samt tilldelning av kontrakt,]

– 7 kap. (offentlig upphandling genom ramavtal och inköpscentraler och
annan samordnad upphandling), [utom 15-24 §§ om gränsöverskridande
gemensam upphandling,]

– 8 kap. (dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner), utom 4 och
5 §§ om upphandlingsdokumenten och det dynamiska inköpssystemets
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giltighetstid, 8 och 11 §§ om tidsfrister samt 12 och 13 §§ om tilldelning av
kontrakt och egen försäkran,
– 9 kap. 6 § (uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska
specifikationer),
– 9 kap. 12–15 §§ (märken),
[– 14 kap. 5 § (behörighet att utöva yrkesverksamhet),]

– 17 kap. 1 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
– 20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
– 21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
[– 22 kap. (tillsyn och vägledning).]

Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 1 §
5 och 19–29 §§, 11 kap. 3 och 15 §§ samt 14 kap. 1–3 §§.
[Vid offentlig upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 (sociala tjänster och
andra särskilda tjänster) tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i
9 kap. 1–5 och 7–11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4–6 §§ och om
individuella rapporter om förfaranden för tilldelning av kontrakt enligt 12 kap.
17–19 §§, om värdet av upphandlingen uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i
5 kap.]

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på
det sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap.
Definitioner som gäller för detta kapitel
3 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss
form.
4 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har
rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande
myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
5 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att
ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa
leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får
förhandla med en eller flera anbudsgivare.
Upphandlingsförfaranden
6 § En offentlig upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat
förfarande, urvalsförfarande eller vid ett dynamiskt inköpssystem genom ett
selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §.
Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde uppgår till
högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §. Vidare får
direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna
för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–18 §§
är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande
myndigheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.
Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om inte
förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.
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Beräkning av värdet av en upphandling
7 § Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska
betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att
kringgå bestämmelserna i denna lag.
Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler som anges i
upphandlingsdokumenten beaktas som om de utnyttjats.
Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret.
Annonsering
8 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära
anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig,
eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.
Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en
ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig. Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer
som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av
det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens
ska uppnås.
För att genomföra en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska
den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en
annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska
finnas tillgänglig i databasen under hela det dynamiska inköpssystemets
giltighetstid.
Innehåll i en annons
9 § En annons om upphandling enligt 8 § ska innehålla uppgift om föremålet
för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten.
Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla
uppgift om
1. hur en anbudsansökan får lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.
Vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska annonsen med
ansökningsinbjudan innehålla uppgift om
1. vilken typ av köp och vilka kvantiteter som systemet avser,
2. all nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska
utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för
anslutning,
3. eventuell indelning i olika kategorier och vad som i så fall karakteriserar
dessa, och
4. det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.
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Annonsering vid förhandsinsyn
10 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom
direktupphandling enligt 6 § andra stycket får annonsera sin avsikt i en
elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om innehållet i en annons om förhandsinsyn.
Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten vid annonsering
11 § Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering enligt 8 eller 10 §
med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till
upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen skickas för publicering.
Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.
Om den upphandlande myndigheten inte kan ge elektronisk tillgång till
något upphandlingsdokument enligt första stycket, ska annonsen upplysa om
hur tillgång kan ges till dokumentet på annat sätt. En sådan upplysning ska
innehålla uppgift om tidsfristen för att begära tillgång till dokumentet.
Första och andra styckena gäller även när den upphandlande myndigheten
annonserar om upphandling enligt 10 kap. 2 §.
[Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling]
[12 § Bestämmelserna i 12 kap. 1–10 §§ och 11 § första stycket gäller för anbudsansökningar och anbud vid offentlig upphandling som avses i detta kapitel.]

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
13 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med
ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med
anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då
ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 8 § andra eller tredje stycket.
Vid ett dynamiskt inköpssystem ska inte några tidsfrister gälla för
anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första
specifika upphandlingen skickats.
Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
14 § Den upphandlande myndigheten ska vid förenklat förfarande,
urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och dynamiskt inköpssystem till
alla anbudsgivare som deltar i upphandlingsförfarandet lämna ut
kompletterande handlingar och kompletterande upplysningar om
upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för att
komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god tid.
[Mottagande och öppnande av anbud]
[15 § Försändelser med anbud ska, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång,
öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande
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myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av
dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en
person som utsetts av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas
av den som framställt begäran.
Anbuden ska öppnas samtidigt.]
[Komplettering, förtydligande och färdigställande av information och
dokumentation som ska lämnas av leverantörer i en upphandling ]
[16 § Om den information eller dokumentation som ska lämnas av leverantörerna är
eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller om dokument saknas, får den
upphandlande myndigheten begära att en eller flera leverantörer kompletterar,
förtydligar eller färdigställer relevant information eller dokumentation.
Åtgärderna enligt första stycket ska vara förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet.]
[Kontroll och uteslutning av leverantörer]
[17 § En leverantör ska uteslutas från deltagande i en upphandling i enlighet med det
som föreskrivs i 13 kap. 1 §.
En leverantör får uteslutas enligt 13 kap. 2 och 3 §§.
När en fråga om uteslutning utreds ska 15 kap. 8–10 §§ tillämpas.
En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första–tredje styckena ska i något av upphandlingsdokumenten
eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.]
[18 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende skatter
eller socialförsäkringsavgifter i Sverige enligt 13 kap. 2 § ska den upphandlande
myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.]
[Begränsad kontroll]
[19 § En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som
rör leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare som anges i
andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de
begärda handlingarna.
I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och
kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda
in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som
myndigheten avser tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan
anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet
enligt 27 §.
I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska uppgifterna enligt
första stycket begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som
myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.]

Egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska
inköpssystem
20 § En leverantör som vid ett dynamiskt inköpssystem lämnar in en
anbudsansökan får också lämna in en egen försäkran om att det inte finns
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grund för uteslutning av leverantören enligt 17 § och att leverantören i övrigt
uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten har ställt.
Den upphandlande myndigheten får när som helst under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen
försäkran som avses i första stycket.
Innan den upphandlande myndigheten tilldelar ett kontrakt enligt det
dynamiska inköpssystemet ska myndigheten från den leverantör som den
avser att tilldela kontraktet begära in och kontrollera de uppgifter som ligger
till grund för en sådan egen försäkran som avses i första stycket.
Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.
Prövning av anbudsansökningar och anbud
21 § En upphandlande myndighet ska pröva alla de anbudsansökningar och
anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 17 §.
[Tillgång till andra företags kapacitet]
[22 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra
företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från de
andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över
nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.]
[Tilldelning av kontrakt]
[23 § En upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt den leverantör vars anbud
är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska utvärderas på
grundval av antingen
1. pris eller
2. kostnad.
Vid en utvärdering enligt andra stycket 2, ska myndigheten ta hänsyn till tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet.]
[24 § När ett anbud ska utvärderas på grundval av kostnad enligt 23 § andra stycket 2,
ska tilldelningskriterierna viktas inbördes.
Kriterier får viktas av myndigheten enligt första stycket inom intervall med en
lämplig största tillåtna spridning. Om kriterierna inte är möjliga att vikta, ska
myndigheten i stället ta hänsyn till dem genom en fallande prioritetsordning.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelningskriterierna ska viktas inbördes.]
[Onormalt låga anbud]
[25 § En upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att
priset är onormalt lågt och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kunnat lämna
en förklaring till det låga priset.
En upphandlande myndighet ska vidare förkasta en leverantörs anbud om den
finner att priset är onormalt lågt och detta beror på att anbudet inte överensstämmer
med tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §.
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Ett anbud får dock förkastas först sedan myndigheten skriftligen begärt en
förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.]
[Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar]
[26 § En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut
under upphandlingens samtliga skeden.
Första stycket gäller inte om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr.]

27 § Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog
och dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten snarast
möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de
beslut som avses i 12 kap. 13 § och lämna sådana upplysningar som avses i
12 kap. 14 §.
Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om
leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast
möjligt.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått
sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket. Vid
urvalsförfarande ska den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande
anges i inbjudan att lämna anbud.
[28 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet som inte
omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, upprättad individuell rapport, sådana dokument
som avses i 26 § och liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.]

Projekttävlingar
29 § Bestämmelserna i 18 kap. 2 och 6–9 §§ gäller även för projekttävlingar
som understiger tröskelvärdet i 5 kap. 1 §, om tävlingens värde överstiger det
i 6 § andra stycket angivna värdet.
Vid anordnande av projekttävlingar ska 6 § tillämpas. En projekttävling ska
annonseras enligt 8 eller 10 §.
Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
Avtalsspärr
Allmänna bestämmelser om avtalsspärr
1 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 13 § första stycket eller 19 kap. 27 § första
stycket och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den
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upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har
gått från det att underrättelsen skickades.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.
Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre
avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter
utgången av den angivna perioden.
Undantag från avtalsspärr
2 § Avtalsspärr gäller inte
1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående
annonsering med stöd av 6 kap. 12–18 §§,
2. vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett
ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,
3. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem,
4. vid direktupphandling enligt 19 kap. 6 § andra stycket, eller
5. vid sådan direkttilldelning och sådana nödåtgärder som avses i 2 kap. 2 §
andra stycket 1 och 3.
Avtalsspärr vid förhandsinsyn
3 § Vid förhandsinsyn enligt 10 kap. 8 § eller 19 kap. 10 § får den
upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det
att annonsen om förhandsinsyn publicerats.
Överprövning
Allmänna bestämmelser om överprövning
4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma
att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva
1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet och en leverantör.
Behörig domstol
5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars
domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
[Domsrätt och behörig domstol vid överprövning av en gränsöverskridande
gemensam upphandling]
[6 § Om tillämpliga nationella bestämmelser enligt 7 kap. 19, 20 eller 24 §§ är
bestämmelserna i denna lag, ska en ansökan om överprövning av en gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 7 kap. 18 eller 23 §§ göras vid allmän
förvaltningsdomstol.
En ansökan om överprövning av en gränsöverskridande gemensam upphandling
enligt första stycket ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets
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1. den upphandlande myndigheten har sin hemvist, om ansökan gäller en upphandling enligt 7 kap. 18 §, eller
2. den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller bedriver sin
verksamhet, om ansökan gäller en upphandling enligt 7 kap. 23 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.]

Överprövning av en upphandling
7 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande
principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.
8 § Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av en
upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 9, 10 eller 11 §§, ska rätten, på
yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 14–
16 §§.
Förlängd avtalsspärr
9 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter
avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i
förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).
Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.
Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
10 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 9 §§ inte gäller får rätten besluta att
den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har
bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
Tiodagarsfrist
11 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphandlande
myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att
förvaltningsrätten har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 10 §,
får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett
beslut enligt 10 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.
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Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
12 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till
förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §§.
13 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en
underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om
överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från
utskickandet.
Överprövning av ett avtals giltighet
14 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits
1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 2 eller 3 §, 18 kap. 5 § eller
19 kap. 8 § under förutsättning att
a) direktupphandling enligt 19 kap.,
b) sådan direkttilldelning som avses i 2 kap. 2 § andra stycket 1, eller
c) sådan nödåtgärd som avses i 2 kap. 2 § andra stycket 3
inte får användas,
2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7
eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de paragraferna
eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada,
eller
3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.
10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.
Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 9 §, ett interimistiskt beslut enligt
10 § eller tiodagarsfristen i 11 § eller om avtalet har slutits före en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 13 § första stycket eller
19 kap. 27 § första stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de
grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.
15 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta
att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 14 § är
uppfyllda.
16 § Bestämmelserna om ogiltighet i 14 § ska inte tillämpas
1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet efter en förnyad
konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 §§, om den
87

Bilaga 7
upphandlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet
enligt 12 kap. 13 § första stycket samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,
2. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt ett
dynamiskt inköpssystem, om den upphandlande myndigheten skickat en
underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 13 § första stycket, samt
iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §, eller
3 om en upphandlande myndighet genom förhandsinsyn enligt 10 kap. 8 §
eller 19 kap. 10 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit
avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.
Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet
17 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har
bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
18 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har
gått från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 6 §,
eller
2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat
anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 14 §.
Beräkning av vissa tider
19 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister
enligt 11 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.
Förbud mot överklagande
20 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av
10 kap. kommunallagen (1991:900).
Skadestånd
21 § En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna
lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft
kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om
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åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller
hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.
22 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den
tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en
leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 14 § genom ett avgörande som
har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 kap. Upphandlingsskadeavgift
Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet
ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om
1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 9 §§,
2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 20 kap. 15 §, eller
3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 10 kap. 2, 3 eller 4 §§, 18 kap. 5 § eller 19 kap. 8 §.
2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att
en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
anges i 1 § 1 och 2.
Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en
upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
avses i 1 § 3.
Behörig domstol
3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den
upphandlande myndigheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Avgiftens storlek
4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst
10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.
Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 5 kap. 3–5 §§ eller 19 kap.
7 §.
5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det
finns synnerliga skäl.
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Tidsfrister för ansökan om avgift
6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha
kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.
7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en
eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 18 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit
laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft.
När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 18 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.
Betalning av avgift m.m.
8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.
9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30
dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller
inom den längre tid som anges i avgörandet.
Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda
avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.
10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet
beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.

22 kap. Tillsyn och vägledning
[Allmänna bestämmelser om tillsyn och samarbete med Europeiska
kommissionen]
[1 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
vilken myndighet som ska utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt
denna lag och om vilken myndighet som ska vara kontaktpunkt för samarbete med
Europeiska kommissionen när det gäller tillämpningen av denna lag.]
[2 § Tillsynsmyndigheten får vid sin tillsyn inhämta alla nödvändiga upplysningar för
sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller den som kan antas vara
en upphandlande myndighet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom
skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något
annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den
upphandlande myndigheten.]
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[3 § En upphandlande myndighet och den som kan antas vara en upphandlande
myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten
begär för sin tillsyn.]
[Föreläggande]
[4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt
denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller den som kan
antas vara en upphandlande myndighet att lämna uppgift, att visa upp en handling
eller att lämna över en kopia av handlingen.
Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos allmän
förvaltningsdomstol.]
[Behörig domstol]
[5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.]

Uppgiftsskyldighet för den upphandlande myndigheten
6 § Den upphandlande myndigheten ska till den myndighet som regeringen
bestämmer lämna uppgift om den totala summan av de utbetalningar som den
upphandlande myndigheten har gjort under ett år enligt kontrakt som
tilldelats enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
3. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som påbörjats
före ikraftträdandet.
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Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.
Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45
Denna huvudgrupp omfattar:
Byggverksamhet
– nybyggnad, renovering och normal
reparation
45.1
Mark- och
grundarbeten
45.11
Denna undergrupp omfattar:
Rivning av
hus; mark- – rivning och rasering av byggnader och
arbeten
andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, deponering,
nivellering av byggplatser, dikesgrävning,
bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller
mineraler

45.12

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark
Markundersök- Denna undergrupp omfattar:
ning
– provborrning och tagning av kärnprov
för byggande, för geofysiska, geologiska
eller liknande ändamål
Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av
råpetroleum eller naturgas se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält,
utförande av geofysiska, geologiska och
seismiska undersökningar, se 74.20
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.2
Bygg- och
anläggningsarbeten
42.21
Uppförande Denna undergrupp omfattar:
av hus och
– byggande av alla slags byggnader,
andra bygg- byggande av anläggningar inom väg- och
nadsverk
vattenbyggnad o.d.:
– broar, inklusive sådana för upphöjda
vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät
för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el
och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av
monteringsfärdiga byggnader

45.22

Takarbeten

Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleumoch naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade
delar av annat material än betong, se
huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20
Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.23
Anläggning Denna undergrupp omfattar:
av vägar,
– anläggning av vägar, gator samt andra
flygfält och
kör- och gångvägar
idrottsan– anläggning av järnvägar
läggningar
– anläggning av start- och landningsbanor
på flygfält
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

45.24

45.25

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11
Denna undergrupp omfattar:
Vatten–
byggnad
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbeten,
småbåtshamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
och anlägg- – bygg- eller anläggningsverksamhet som är
ningsarbeten specialiserad inom något för olika slags
konstruktioner gemensamt område och
fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar,
schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av byggnadsställningar och
arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan
resning och nedmontering, se 71.32
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AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.3
Bygginstallationen
45.31
Denna undergrupp omfattar:
Elinstallationer
installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.
45.32
Denna undergrupp omfattar:
Isoleringsarbeten
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

45.33

45.34

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22
Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
installationer – installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och
hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.4
Slutbehandling av
byggnader
45.41
Puts-, fasad- Denna undergrupp omfattar:
och
– anbringande på byggnader och andra
stuckatörs- anläggningar av invändig eller utvändig
arbeten
puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning
45.42
Denna undergrupp omfattar:
Byggnadssnickeri– installation av icke egentillverkade dörrar,
arbeten
fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete
med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

45.43

45.44

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43
Denna undergrupp omfattar:
Golv- och
vägg– läggning, uppsättning eller fastsättning i
beläggnings- byggnader och andra anläggningar av:
arbeten
– vägg- eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter
Denna undergrupp omfattar:
Måleri- och
glasmästeri- – invändig och utvändig målning av
arbeten
byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och
vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.
Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.45
Annan slut- Denna undergrupp omfattar:
behandling
– installation av privata simbassänger
av byggnader – rengöring med ånga, blästring och
liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och
andra konstruktioner, se 74.70
45.5

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, se
71.32
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[Bilaga 2]
[Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster]
CPV-kod

Beskrivning

75200000-8, 75231200-6, 75231240-8,
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade
79611000-0, 79.62.2000-0
tjänster
[Tillhandahållande av hemtjänstpersonal].
79624000-4 [Förmedling av vårdpersonal]
och 79625000-1 [Förmedling av läkare]. Från
85000000-9 till 85323000-9, 98133100-5,
98133000-4, 98200000-5, 98500000-8
[Privata hushåll med anställd personal] och
98513000-2 till 98514000-9 [Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för
enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, kontorspersonal för enskilda,
Tillfällig personal för hushåll och Hemtjänst].
85321000-5 and 85.32.2000-2, 75000000-6 Administration inom socialtjänsten, utbild[Offentlig förvaltning, försvar och socialningsadministration, hälsovårdsförvaltning
försäkringstjänster]. 75121000-0,
och administration avseende kultur
75122000-7, 75124000-1, från 79995000-5
till 79995200-7, från 80000000-4
Undervisning och utbildning till 80660000-8,
från 92000000-1 till 92700000-8. 79950000-8
[Tjänster för organisering av utställningar,
mässor och kongresser], 79951000-5
[Organisering av seminarier], 79952000-2
[Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av
kulturevenemang], 79953000-9
[Festivalarrangemang], 79954000-6
[Festarrangemang], 79955000-3
[Anordnande av modevisningar], 79956000-0
[Anordnande av mässor och utställningar].
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CPV-kod

Beskrivning

75300000-9

Obligatorisk socialförsäkring

75310000-2, 75311000-9, 75.31.200-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7,
98133110-8 och 98130000-3

Andra samhälleliga och personliga tjänster,
inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster

98131000-0

Tjänster i samband med religionsutövande

Hotell- och restaurangtjänster
55100000-1 till 55410000-7, 55521000-8 till
55521200-0 [55521000-8 Catering för privata
hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser]. 55520000-1
Catering, 55522000-5 Catering för transportföretag, 55523000–2 Catering för övriga företag
eller övriga institutioner, 55524000-9 Skolbespisning, 55510000-8 Matsalstjänster,
55511000-5 Matsalstjänster och övrig
kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp,
55512000-2 Drift av matsal, 55523100-3
Servering av skolmåltider.
79100000-5 till 79140000-7, 75231100-5

Juridiska tjänster

75100000-7 till 75120000-3, 75123000-4,
75125000-8 till 75131000-3

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

75200000-8 till 75231000-4

Samhällstjänster

75231210-9 till 75231230-5, 75240000-0 till
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän
säkerhet och räddningstjänster
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CPV-kod

Beskrivning

Undersöknings- och säkerhetstjänster
79700000-1 till 79721000-4 [Undersökningsoch säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av
försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort,
Utredning och Detektivtjänster] 79722000-1
[Grafologi], 79723000-8 [Avfallsanalys].
98900000-2 [Tjänster tillhandahållna av
exterritoriala organisationer och organ] och
98910000-5 [Särskilda tjänster för
internationella organisationer och organ].

Internationella tjänster

Posttjänster
64000000-6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000-7 [Post- och budtjänster],
64110000-0 [Postgång], 64111000-7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter],
64112000-4 [Posttjänster för brev],
64113000-1 [Posttjänster för paket],
64114000-8 [Postkassörstjänster], 64115000-5
[Förhyrning av postbox], 64116000-2 [Poste
restantetjänster], 64122000-7 [Internpost].
50116510-9 [Regummering av däck],
71550000-8 [Smedtjänster].
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Bilaga 3
Definitioner av vissa tekniska specifikationer
I lagen gäller följande definitioner:
a) tekniska specifikationer i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt:
samtliga
tekniska
föreskrifter
som
i
synnerhet
anges
i
upphandlingsdokumenten och som anger de egenskaper som krävs av ett
material, en produkt eller en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av
den upphandlande myndigheten planerade användningen. Dessa egenskaper
omfattar miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning),
bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller
dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi,
symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och
etikettering,
bruksanvisningar
samt
produktionsprocesser
och
produktionsmetoder i alla faser av byggentreprenadens livscykel. De
innefattar även bestämmelser om projektering och kostnadsberäkning, provnings- och kontrollregler, villkoren för att byggentreprenaden ska godkännas,
tekniken eller metoderna för byggverksamheten samt samtliga övriga
tekniska villkor som den upphandlande myndigheten i enlighet med allmänna
eller särskilda förordningar kan föreskriva i fråga om den fullbordade
byggentreprenaden samt om ingående material eller delar.
b) teknisk specifikation i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt:
en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts
eller en tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och
klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning) och bedömning av
överensstämmelse, bruksegenskaper, produktens användningsområde,
säkerhet eller dimensioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning,
märkning
och
etikettering,
bruksanvisningar,
produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av varans eller
tjänstens livscykel liksom förfaranden vid bedömning av
överensstämmelse.
standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt
standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken
överensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:
 internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
 europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
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 nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en
byggprodukts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i
enlighet med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars
2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.
gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-området
som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i förordning (EU)
1025/2012.
teknisk referens: en produkt eller vara, med undantag för europeiska
standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet
med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.
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2. Förslag till lag om upphandling inom
försörjningssektorerna
Härigenom föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll och definitioner
Lagens innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om upphandling av enheter som är
verksamma inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Lagens innehåll och definitioner
2 kap. – Lagens tillämpningsområde
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner
9 kap. – Tekniska specifikationer
10 kap. – Annonsering av upphandling
11 kap. – Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Val av leverantörer
15 kap. – Tilldelning av kontrakt
16 kap. – Fullgörande av kontrakt
17 kap. – Projekttävlingar på tjänsteområdet
18 kap. – Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land
19 kap. – Upphandling som inte omfattas av direktivet samt upphandling
av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster
20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn och vägledning
Till lagen hör följande bilagor.
Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer

2
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.
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Var finns definitioner och förklaringar?
2 § I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. Det
finns definitioner och förklaringar av begrepp också i andra kapitel. I bilaga 3
finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp finns i nedan angivna
paragrafer:
Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §.
Anknutet företag i 3 kap. 20 §.
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 5 §.
Direktupphandling i 19 kap. 4 §.
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §.
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §.
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §.
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §.
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap.
5–11 §§.
Innovationspartnerskap i 6 kap. 23 §.
Interna kontrakt i 3 kap. 12–17 §§.
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 12–22 §§.
Märke i 9 kap. 13 §.
Organ för bedömning av överensstämmelse i 9 kap. 9 §.
Posttjänster i 2 kap. 8 §.
Projekttävling i 17 kap. 1 §.
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §.
Upphandling i 2 kap. 1 §.
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §.
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.
Definitioner
3 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits att
delta i
1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,
5. ett innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande enligt 19 kap.
4 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är
hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,
2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett
byggnadsverk, eller
3. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,
enligt krav som ställs upp av en upphandlande enhet som utövar ett
avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsverket.
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5 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller
ekonomisk funktion.
6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller
radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överföringsmedier.
7 § Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som stadigvarande
tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för andra
upphandlande enheter, eller
2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader som är avsedda för andra upphandlande enheter.
En inköpscentral får även tillhandahålla stödverksamhet för inköp.
Upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna
bedriva centraliserad inköpsverksamhet ska betraktas som upphandling i
samband med utövandet av en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3–10 §§.
8 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
1. ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera
leverantörer, och
2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av
byggentreprenad.
[Med kontrakt avses dock inte ett avtal som en upphandlande myndighet sluter med
en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om
förhållandena mellan de berörda parterna är sådana att avtalet är att anse som ett
internt kontrakt enligt 3 kap. 12–17 §§.]

9 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller
tjänster eller utför byggentreprenader.
Med leverantör avses också grupper av leverantörer.
10 § Med livscykel avses samtliga skeden som en vara, tjänst eller ett
byggnadsverk genomgår under sin livslängd, från råvaruanskaffning eller
generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller
användningens slut.
11 § Med offentligt styrda organ avses sådana juridiska personer som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet,
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet, eller
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3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet
ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en
upphandlande myndighet.
12 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera
upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa
villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.
13 § Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet eller ensamrätt
som
1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 3–
10 §§ till ett eller flera företag, och
3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av
verksamhet.
Med särskild rättighet eller ensamrätt enligt första stycket avses dock inte
en rättighet eller ensamrätt som har beviljats genom ett förfarande som
offentliggjorts på lämpligt sätt och där beviljandet har grundats på objektiva
kriterier.
14 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av
andra tjänster än de som avses i 4 §.
15 § Med upphandlande enheter avses i denna lag dels upphandlande
myndigheter enligt 16 §, dels sådana företag som
1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över
på det sätt som anges i andra stycket, eller
2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
2 kap. 3–10 §§ med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt 13 §.
Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande
myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än
hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
16 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 11 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller
församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.
17 § Med upphandlingsdokument avses alla dokument som den
upphandlande enheten utarbetar eller hänvisar till för att beskriva eller
fastställa innehållet i upphandlingen.
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18 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller
hyrköp av varor. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

2 kap. Lagens tillämpningsområde
Lagens tillämpningsområde och vad som avses med upphandling
1 § Denna lag gäller för upphandling för verksamhet inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster enligt 3–10 §§. Lagen gäller också när en
upphandlande enhet anordnar projekttävlingar.
Med upphandling avses att en upphandlande enhet anskaffar varor, tjänster
eller byggentreprenader från en vald leverantör genom ett kontrakt, när
anskaffningen görs för verksamhet enligt 3–10 §§. Med upphandling avses
även de åtgärder som en upphandlande enhet vidtar i syfte att ingå ett
ramavtal.
[Bestämmelserna i 19 kap. gäller för
1. upphandlingar som avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt
bilaga 2, och
2. upphandlingar eller projekttävlingar vars värden beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.]

Tilldelning av tjänstekontrakt enligt EU:s kollektivtrafikförordning
2 § Bestämmelserna i 19 kap. ska tillämpas vid tilldelning av tjänstekontrakt
avseende kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s
kollektivtrafikförordning).
Med tilldelning enligt första stycket avses
1. direkttilldelning av avtal om allmän trafik,
2. tilldelning av avtal om allmän trafik efter ett konkurrensutsatt
anbudsförfarande, eller
3. nödåtgärder.
I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns bestämmelser om förbud mot viss
direkttilldelning enligt EU:s kollektivtrafikförordning och om överklagande
av beslut om nödåtgärd i vissa fall.
Verksamheter som omfattas av lagen
Gas, värme, el och dricksvatten
3 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av
1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med
produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten,
eller
2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i 1.
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Med leverans enligt första stycket 2 förstås generering eller produktion,
grossistförsäljning och detaljförsäljning. Produktion av gas i form av
utvinning regleras dock i 10 §.
4 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en
sådan verksamhet som avses i 3 §, om
1. enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan verksamhet än
någon av dem som avses 3, 6 eller 7 §,
2. leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna
produktion ekonomiskt, och
3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,
beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.
5 § Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet
levererar el eller dricksvatten till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en
sådan verksamhet som avses i 3 §, om
1. enhetens produktion behövs för en annan verksamhet än någon av dem
som avses i 3, 6 eller 7 §,
2. leverans till det publika nätet beror endast på enhetens egen förbrukning,
och
3. sådana leveranser uppgår till högst 30 procent av enhetens totala
produktion av el respektive dricksvatten, beräknat efter genomsnittet för de
senaste tre åren.
6 § Denna lag gäller även för upphandling som görs och projekttävlingar som
anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser
dricksvatten enligt 3 §, om upphandlingen eller projekttävlingen har
anknytning till
1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering och den volym
vatten som används för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 procent av
den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller
konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller
2. bortföring eller rening av avloppsvatten.
Transporttjänster
7 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahållande
eller drift av publika nät i form av transporter med järnväg, automatiserade
system, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.
Ett nät för transporttjänster ska anses finnas om tjänsten tillhandahålls
enligt villkor som fastställts av en behörig myndighet och som avser
linjesträckning, tillgänglig transportkapacitet, turtäthet och liknande
förhållanden.
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Posttjänster m.m.
8 § Denna lag omfattar en verksamhet som består av tillhandahållande av
posttjänster och närstående posttjänster.
Med posttjänster avses insamling, sortering, transport och överlämnande av
postförsändelser.
Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den slutliga
utformning i vilken den ska överlämnas, såsom brevförsändelser, böcker,
kataloger, tidningar och tidsskrifter samt postpaket som innehåller varor med
eller utan kommersiellt värde.
Med närstående posttjänster avses följande tjänster som tillhandahålls av
en upphandlande enhet som även tillhandahåller posttjänster:
1. tjänster som innebär hantering av posttjänster såväl före som efter
avsändandet, och
2. tjänster som avser oadresserad direktreklam och andra försändelser som
inte omfattas av tredje stycket.
Tillhandahållande av hamnar och flygplatser
9 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av ett
geografiskt område i syfte att ge tillgång till flygplatser, hamnar eller andra
terminaler för transporter i luften eller till havs eller på inre vattenvägar.
Utvinning av olja och gas samt prospektering eller utvinning av kol eller
andra fasta bränslen
10 § En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av
ett geografiskt område i syfte att
1. utvinna olja eller gas, eller
2. prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

Blandade kontrakt inom ramen för samma verksamhet
Blandade kontrakt som avser flera upphandlingsslag enligt denna lag
11 § En upphandlande enhet ska tilldela ett kontrakt som avser mer än ett
upphandlingsslag enligt denna lag (varor, tjänster eller byggentreprenader)
med tillämpning av de bestämmelser som gäller för det upphandlingsslag
som karaktäriserar upphandlingens huvudföremål.
Om ett kontrakt avser både sådana tjänster som anges i bilaga 2 och andra
tjänster, eller både varor och tjänster, ska huvudföremålet bestämmas utifrån
vilket av de beräknade värdena för respektive tjänster eller varor som är det
högsta.
Delbara blandade kontrakt
12 § Om ett delbart blandat kontrakt avser såväl upphandling som omfattas
av denna lag som upphandling som inte gör det, får en upphandlande enhet
tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Enheten får också tilldela ett
enda kontrakt.
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När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som separata kontrakt
13 § Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt ska den för
varje separat kontrakt tillämpa de bestämmelser som det kontraktets
egenskaper motiverar.
När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt
14 § Om den upphandlande enheten tilldelar ett enda kontrakt ska, om inte
något annat följer av 16–18 §§, denna lag tillämpas på hela kontraktet.
15 § Den upphandlande enheten ska tilldela ett delbart blandat kontrakt som
består av varor, tjänster eller byggentreprenader och av koncessioner med
tillämpning av denna lag om värdet av den del av kontraktet som omfattas av
denna lag beräknas uppgå till lägst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap.
Kontraktet ska tilldelas med tillämpning av 19 kap. om värdet av den del av
kontraktet som omfattas av denna lag beräknas understiga det tröskelvärde
som gäller enligt 5 kap. och värdet av den del som avser koncessioner
beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt [den lagstiftning som
genomför koncessionsdirektivet].
Delbara blandade kontrakt med inslag av försvar eller säkerhet
16 § Den upphandlande enheten får tilldela ett delbart blandat kontrakt som
till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) utan tillämpning av denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också om kontraktet innehåller delar
som omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
17 § Den upphandlande enheten får tilldela ett delbart blandat kontrakt som
till en del avser upphandling som omfattas av lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med tillämpning av den
lagen.
Det som sägs i första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
18 § Det som sägs i 16 och 17 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att
upphandlingen omfattas av denna lag eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Odelbara blandade kontrakt
19 § Om de olika delarna av ett blandat kontrakt objektivt inte kan särskiljas
ska den upphandlande enheten välja tillämpliga bestämmelser på grundval av
kontraktets huvudföremål.
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Om ett sådant kontrakt innehåller delar som omfattas av artikel 346 i EUFfördraget får enheten dock tilldela det utan tillämpning av denna lag. Om
kontraktet delvis avser upphandling som omfattas av lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får det tilldelas med
tillämpning av den lagen.
Kontrakt som rör mer än en verksamhet
20 § Om ett kontrakt är avsett för mer än en verksamhet får den
upphandlande enheten tilldela separata kontrakt för varje verksamhet eller
tilldela ett enda kontrakt.
21 § Den upphandlande enheten får inte tilldela ett enda kontrakt eller tilldela
separata kontrakt för att undvika att upphandlingen omfattas av denna lag,
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, lagen
(0000:000) om offentlig upphandling eller [den lagstiftning som genomför
koncessionsdirektivet].
Tilldelning av separata kontrakt
22 § Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt ska den för
varje separat kontrakt tillämpa de bestämmelser som det kontraktets
egenskaper motiverar.
Tilldelning av ett enda kontrakt
23 § En upphandlande enhet som tilldelar ett enda kontrakt avsett för mer än
en verksamhet ska tillämpa de bestämmelser som gäller för den verksamhet
som kontraktet huvudsakligen är avsett för.
Om någon av de berörda verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUFfördraget eller lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och
säkerhetsområdet ska dock 25–27 §§ tillämpas.
24 § Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som
kontraktet huvudsakligen är avsett för ska, om en av verksamheterna omfattas
av
1. lagen (0000:000) om offentlig upphandling den lagen tillämpas,
2. [den lagstiftning som genomför koncessionsdirektivet] denna lag
tillämpas, eller
3. denna lag och de andra varken omfattas av denna lag, lagen (0000:000)
om offentlig upphandling eller [den lagstiftning som genomför
koncessionsdirektivet] denna lag tillämpas.
Tilldelning av ett enda kontrakt när en av verksamheterna rör försvar eller
säkerhet
25 § Den upphandlande enheten får tilldela ett kontrakt är avsett för en
verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som omfattas av
artikel 346 i EUF-fördraget utan tillämpning av denna lag.
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Det som sägs i första stycket gäller också för ett kontrakt som är avsett för
en verksamhet enligt denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och
dessutom innehåller upphandling eller andra beståndsdelar som omfattas av
artikel 346 i EUF-fördraget.
26 § Den upphandlande enheten får tilldela ett kontrakt som är avsett för en
verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som omfattas av
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med
tillämpning av den lagen.
Det som sägs i första stycket påverkar inte tillämpningen av
bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
27 § Det som sägs i 25 och 26 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är berättigat av objektiva skäl.
Lagens tillämplighet vid upphandling av forsknings- och
utvecklingstjänster
28 § Denna lag gäller för kontrakt som avser forsknings- och utvecklingstjänster enligt andra stycket om
1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande enheten i den egna
verksamheten, och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt och hållet av den upphandlande
enheten.
De forsknings- och utvecklingstjänster som avses i första stycket är tjänster
som omfattas av CPV-koderna för
1. FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster,
2. forskning och experimentell utveckling,
3. forskning,
4. forskningslaboratorietjänster,
5. marin forskning,
6. experimentell utveckling,
7. planering och genomförande av forskning och utveckling,
8. förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration, eller
9. test och utvärdering.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
1 § Denna lag gäller inte för upphandling eller projekttävling som
1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet, eller
2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § i den lagen.
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Sekretess
2 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling, som inte annars ska
undantas enligt 1 §, om
1. skyddet av rikets väsentliga säkerhetsintressen inte kan garanteras, eller
2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande enhet
tillhandahåller information vars avslöjande strider mot rikets väsentliga
säkerhetsintressen.
3 § Denna lag gäller inte om en upphandling och fullgörandet av det
tilldelade kontraktet omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen.
Undantagen i första stycket gäller även för projekttävlingar.
Kontrakt för återförsäljning eller uthyrning till tredje man
4 § Denna lag gäller inte för anskaffningar som görs vid återförsäljning eller
uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har någon
särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kontraktet
och även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma villkor som den
upphandlande enheten.
En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska
kommissionen anmäla de varukategorier och verksamheter som den anser
vara undantagna enligt första stycket.
Bestämmelserna i första och andra styckena ska inte tillämpas på
upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna
bedriva centraliserad inköpsverksamhet.
Verksamhet i tredje land samt anmälan till Europeiska kommissionen
5 § Denna lag gäller inte för kontrakt som tilldelas eller projekttävling som
anordnas för att i ett land som inte är bundet av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) utöva sådan verksamhet som omfattas
av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 3–10 §§ utan fysisk användning
av något nät eller geografiskt område i ett eller flera EES-länder.
En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska
kommissionen anmäla de verksamheter som den anser vara undantagna enligt
första stycket.
Förfaranden enligt andra internationella regler
6 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som en
upphandlande enhet är skyldig att tilldela eller anordna enligt andra
bestämmelser om upphandlingsförfaranden, vilka har fastställts
1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella skyldigheter
och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett
projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller
2. av en internationell organisation.
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7 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som avser försvarseller säkerhetsaspekter och som en upphandlande enhet är skyldig att tilldela
eller anordna enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, vilka
har fastställts
1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan
någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,
2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang om stationering av
militär personal och som rör en stats åtaganden, eller
3. en internationell organisation.
Förfaranden som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut
8 § Denna lag gäller inte för kontrakt eller projekttävling som en
upphandlande enhet tilldelar eller anordnar enligt upphandlingsregler som har
fastställts av en internationell organisation eller ett internationellt
finansinstitut när kontraktet eller projekttävlingen helt finansieras av den
organisationen eller det institutet.
Om kontraktet eller projekttävlingen till största delen medfinansieras av en
internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
enas om tillämpliga upphandlingsförfaranden.
Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt
9 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en upphandlande enhet
tilldelar en upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan
författning har ensamrätt att utföra tjänsten.
Kontrakt som avser vatten, energi eller bränsle i vissa fall
10 § Denna lag gäller inte för kontrakt som tilldelas av en upphandlande
enhet och avser
1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver
verksamhet enligt 2 kap. 3 § som avser dricksvatten, eller
2. leverans av energi eller bränsle för energiproduktion, om den
upphandlande enheten bedriver verksamhet enligt 2 kap. 3 § som avser el,
gas eller värme eller verksamhet som avses i 2 kap. 10 §.
[Interna kontrakt]
[11 § Denna lag gäller inte för ett avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet
och en avtalspart som är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900), om avtalet är att anse som ett internt kontrakt enligt 12–
17 §.]
[12 § Ett avtal enligt 11 § ska anses vara ett internt kontrakt, om
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1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över avtalsparten motsvarande
den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens räkning
eller för andra sådana personer som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll
över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[13 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om
1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter utövar kontroll över avtalsparten motsvarande den som myndigheterna utövar
över sina egna förvaltningar,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndigheternas
räkning eller för andra sådana personer som avses i 11 § och som myndigheterna
utövar kontroll över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[14 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om den upphandlande myndigheten står under sådan kontroll av avtalsparten som avses i 12 § 1
och om
1. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande
avtalspartens räkning eller andra sådana personer som avses i 11 § som den
kontrollerande avtalsparten utöver kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[15 § Ett avtal enligt 11 § ska också anses vara ett internt kontrakt, om den upphandlande myndigheten står under sådan kontroll som avses i 12 § 1 och den
kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll som avses i 12 § 1 över
avtalsparten och om
1. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande
personens räkning eller för sådana personer som avses i 11 § som den kontrollerande
personen utöver kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett avgörande
inflytande över avtalsparten.]
[Bedömning av förhållanden avseende kontroll och verksamhet]
[16 § En upphandlande myndighetska anses utöva sådan kontroll som avses i 12 § 1,
om den har ett avgörande inflytande över avtalspartens strategiska mål och viktiga
beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan person som själv kontrolleras på
samma sätt av myndigheten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i
13 § 1, om
1. avtalspartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter,
2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över avtalspartens
strategiska mål och viktiga beslut, och
3. avtalsparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas
intressen.
En avtalspart ska anses utöva sådan kontroll som avses i 14 § 1, om den har ett
avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och
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viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan person som själv kontrolleras
på samma sätt av avtalsparten.
17 § En avtalsparts verksamhetsandel enligt 12 § 2 och 13 § 2 ska bestämmas på
grundval av avtalspartens genomsnittliga totala omsättning i fråga om varor, tjänster
och byggentreprenader under tre föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt
verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte är
tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt
verksamhetsmått.
Kontrakt mellan upphandlande myndigheter
18 § Denna lag gäller inte för ett kontrakt som ingås mellan två eller flera upphandlande myndigheter om
1. kontraktet upprättar eller reglerar formerna för ett samarbete mellan myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra
tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål,
2. genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman
med allmänintresset, och
3. myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som
understiger 20 procent av de verksamheter som berörs av samarbetet.
19 § Verksamhetsandelen enligt 18 § 3 ska bestämmas på grundval av den upphandlande myndighetens genomsnittliga totala omsättning i fråga om varor, tjänster
och byggentreprenader under tre föregående år eller på grundval av ett annat lämpligt
verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte är
tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt
verksamhetsmått.

Anknutna företag och samriskföretag
20 § Med anknutet företag avses
1. företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande
inflytande,
2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande
enhet, och
3. företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under
bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller
finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.
Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper
konsolideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om
årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om
upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG.
Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande enhet
direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
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aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
21 § Under de förutsättningar som anges i 22 § gäller inte denna lag för
kontrakt som
1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för
att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
2 kap. 3–10 §§, tilldelar ett företag som är anknutet till någon av dem.
22 § Bestämmelserna i 21 § gäller under förutsättning att leverans med
anledning av tilldelningen av varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt
motsvarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga
omsättning av varor, tjänster respektive byggentreprenader under de
föregående tre åren.
Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre
åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens
påbörjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något
annat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.
Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten
tillhandahåller samma eller liknande varor, tjänster eller byggentreprenader,
varor eller tjänster, ska andelen beräknas med hänsyn till den totala
omsättning som härrör från varor, tjänster respektive byggentreprenader från
dessa anknutna företag.
23 § Denna lag gäller inte för kontrakt som
1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att
bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap.
3–10 §§, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller
2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten
ingår i.
Undantagen i första stycket gäller om samriskföretaget har bildats för att
utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i
den handling som upprättats för bildandet av företaget anges att de
upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst
samma tid.
24 § På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet
som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i 21 eller
23 § lämna uppgifter till kommissionen om namnen på de berörda företagen
eller samriskföretagen och om de berörda kontraktens art och värde samt
tillhandahålla det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att
visa att relationerna mellan företaget eller samriskföretaget och den
upphandlande enheten motsvarar kraven i 21–23 §§.
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Direkt konkurrensutsatt verksamhet
25 § Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det särskilda förfarande
som anges i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU
av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG att verksamheten är direkt konkurrensutsatt på
marknader med fritt tillträde.
Europeiska kommissionen prövar efter begäran från en upphandlande enhet
om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda för viss verksamhet.
Särskilda undantag för vissa tjänstekontrakt
Förvärv av fastighet m.m.
26 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,
arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan
rättighet till fastighet.
Med fastighet enligt första stycket avses det som enligt jordabalken utgör
eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren
till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana
tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.
Radio- och tv-området
27 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser sändningstid eller
tillhandahållande av program och som tilldelas en leverantör av
medietjänster.
Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen
(2010:696).
Skiljemanna- och förlikningsuppdrag
28 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser skiljemanna- eller
förlikningsuppdrag.
Vissa juridiska tjänster
29 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser biträde till en klient av en
advokat i
1. ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande inom riket, i någon annan
stat eller inför en internationell skiljemanna- eller förlikningsinstans,
2. ett rättsligt förfarande inför domstol eller hos myndighet inom riket, eller
3. ett rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal eller hos myndighet i
någon annan stat eller inför en internationell domstol, tribunal eller
institution.
Undantagen enligt första stycket gäller även för juridisk rådgivning som
ges av en advokat inför ett sådant förfarande, eller när den sak som
rådgivningen gäller med hög sannolikhet kommer att bli föremål för ett
sådant förfarande.
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30 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser
1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som
måste tillhandahållas av notarius publicus,
2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god
man,
3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol
eller som enligt lag har att utföra särskilda uppdrag under överinseende av
domstol, eller
4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.
Vissa finansiella tjänster
31 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser
1. finansiella tjänster i anslutning till utfärdande, försäljning, förvärv eller
överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,
2. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella
stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller
3. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse
av värdepapper eller andra finansiella instrument.
Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.
Anställningskontrakt
32 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande
av fara
33 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser civilförsvarstjänster,
räddningstjänster och tjänster för förebyggande av fara, om tjänsterna
tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslutningar
och omfattas av CPV-koderna för
1. brandkårs- och räddningstjänster,
2. brandkårstjänster,
3. brandsläckning,
4. brandskyddstjänster,
5. bekämpning av skogsbränder,
6. räddningstjänster,
7. civilförsvarstjänster,
8. nukleära säkerhetstjänster, eller
9. ambulanstjänster, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

4 kap. Allmänna bestämmelser
[Principer för upphandling]
[1 § Upphandlande enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar
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ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet.]
[2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från denna lags
tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så
att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.]

3 § En upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid
upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
[4 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats kontrakt enligt denna lag
fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga
skyldigheter, ska upphandlande enheter vidta de särskilda åtgärder och övriga
lämpliga åtgärder som är förenliga med bestämmelserna i denna lag.
Bestämmelser om särskilda åtgärder som myndigheterna kan vidta enligt första
stycket finns i 13 kap. 4 § 1, 15 kap. 2 och 11 §§, 16 kap. 2 §.]

CPV-nomenklaturen
5 § Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för offentlig upphandling
ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5
november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), ändrad genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr
213/2008.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för
sådana
1. forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 2 kap. 29 §,
2. civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av
fara som avses i 3 kap. 33 §, och
3. byggentreprenadkontrakt som avses i bilaga 1.
Rätten att få delta i en upphandling
6 § En leverantör, som enligt bestämmelser i det land i vilket verksamheten
är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att
leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.
När det gäller varukontrakt som också omfattar tjänster eller monteringsoch installationsarbeten, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt får
juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn
och yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.
7 § Grupper av leverantörer får delta i upphandlingar. En upphandlande enhet
får inte ställa upp villkor om att sådana grupper ska ha en viss juridisk form
för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Enheten får dock begära att
en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om
det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.
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Den upphandlande enheten får ange i upphandlingsdokumenten hur
grupper av leverantörer ska uppfylla kraven för val av leverantörer enligt
14 kap. om det är berättigat av objektiva skäl.
Den upphandlande enheten får ställa upp särskilda villkor om hur grupper
av leverantörer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.
Anbudssökandes och anbudsgivares tidigare deltagande
8 § Om en anbudssökande eller anbudsgivare har varit involverad i
förberedelserna av upphandlingsförfarandet ska de andra anbudssökandena
eller anbudsgivarna informeras om vilka upplysningar av relevans för
upphandlingen som i det sammanhanget har lämnats.
En anbudssökande eller anbudsgivare som har varit involverad i
förberedelserna av upphandlingen ska uteslutas från förfarandet om det inte
finns något annat sätt att garantera att principen om likabehandling följs.
Innan en anbudssökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få
möjlighet att bevisa att deras deltagande i förberedelserna av
upphandlingsförfarandet inte kan leda till en snedvridning av konkurrensen.
De åtgärder som vidtas ska dokumenteras och bevaras på sådant sätt som
anges i 12 kap. 19 § och information om åtgärderna eller huvuddragen i
denna ska på begäran tillställas Europeiska kommissionen eller de
myndigheter som avses i 22 kap. 1 §.
[Reserverade kontrakt]
[9 § En upphandlande enhet får
1. reservera deltagandet i en upphandling för skyddade verkstäder eller för
leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning eller av missgynnade personer, eller
2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad
anställning,
om minst 30 % av arbetstagarna i sådana verkstäder, hos sådana leverantörer eller i
sådana program är personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer.
När en upphandlande enhet avser att reservera ett kontrakt enligt första stycket, ska
den i annonsen enligt 10 kap. ange att upphandlingen ska genomföras enligt
bestämmelserna om reserverade kontrakt.]
[Tilldelning av ett kontrakt i separata delar]
[10 § En upphandlande enhet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i form av
separata delar och får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa delar.]
[En upphandlande enhets skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte ska tilldelas i
separata delar]
[11 § En upphandlande enhet ska ange skälen för att ett kontrakt inte ska tilldelas i
separata delar. Skälen ska lämnas i något av upphandlingsdokumenten eller genom
sådan information som avses i 12 kap. 19 §.]
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[Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar]
[12 § En upphandlande enhet som ska tilldela ett kontrakt i delar enligt 10 §, ska
bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av
kontraktet.
Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första stycket, får
enheten begränsa antalet delar av kontraktet som får tilldelas en och samma
leverantör. När enheten beslutar om en sådan begränsning, ska den också fastställa
vilken ordning som ska tillämpas när en leverantör enligt tilldelningskriterierna ska
tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen tillåter.]
[Annonsering och offentliggörande i övrigt]
[13 § En upphandlande enhet som ska tilldela ett kontrakt i delar enligt 10 §, ska i
annonsen enligt 10 kap. eller i en inbjudan att bekräfta intresse enligt 11 kap. 13 §
ange om anbud får lämnas för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 12 § första
stycket.
Om enheten ska begränsa antalet delar av ett kontrakt som får tilldelas en leverantör
enligt 12 § andra stycket, ska enheten
1. i annonsen eller inbjudan enligt första stycket ange det antalet delar av kontraktet
som högst får tilldelas en och samma leverantör, och
2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska tillämpas när en
leverantör enligt tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad
begränsningen tillåter.]

5 kap. Tröskelvärden
Tröskelvärdenas storlek
1 § Denna lag ska tillämpas på upphandlingar vilkas värden beräknas uppgå
till minst de belopp (tröskelvärden) som anges i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av
enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG eller som
Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande
om, om upphandlingen avser
1. varukontrakt eller tjänstekontrakt samt projekttävlingar,
2. tjänstekontrakt som avser sådana sociala tjänster och andra särskilda
tjänster som anges i bilaga 2 till lagen, eller
3. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro
och svenska kronor.
Värdet av en upphandling ska beräknas exklusive mervärdesskatt.
Beräkning av värdet av en upphandling
2 § Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska
betalas i upphandlingen, exklusive mervärdesskatt. Vid beräkningen ska
options- och förlängningsklausuler som anges i upphandlingsdokumenten
beaktas som om de utnyttjats. Vidare ska de premier och ersättningar som
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den upphandlande enheten planerar att betala till anbudssökande eller
anbudsgivare räknas in i värdet.
Separata operativa enheter
3 § Om en upphandlande enhet består av flera separata operativa enheter ska
det uppskattade totala värdet för alla operativa enheter beaktas. Värdet får
dock beräknas särskilt för en operativ enhet om den enheten ansvarar
självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av sin
upphandling.
Värdetidpunkten
4 § Beräkningen av värdet av en upphandling ska avse värdet vid den
tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om ett sådant meddelande inte
krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande enheten inleder
upphandlingsförfarandet.
Förbud mot att välja beräkningsmetod i avsikt att kringgå bestämmelser
5 § Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.
Förbud mot att dela upp en upphandling i avsikt att kringgå
bestämmelser
6 § En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om det inte är berättigat av
objektiva skäl.
Upphandling av delkontrakt
7 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respektive
anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
samtidigt i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av
delkontrakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då
överskrids, ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.
Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt
vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana
delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla
delkontrakten.
Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna
paragraf ska 19 kap. tillämpas.

123

Bilaga 7
Byggentreprenadkontrakt
8 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt ska kostnaden
för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upphandlande
enheten tillhandahåller entreprenören och som är nödvändiga för att
entreprenaden ska kunna fullgöras räknas in.
Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid
9 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp av
varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader ska beräknas
till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.
För varukontrakt som avser längre löptid ska värdet beräknas till den totala
kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.
För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan
bestämmas ska värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.
Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas
10 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
eller som ska förnyas inom viss tid, ska beräknas med ledning av
1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som
upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det
föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara
ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer
efter det första kontraktet, eller
2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att
upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första
leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under
räkenskapsåret.
Vissa tjänstekontrakt
11 § Värdet av ett tjänstekontrakt ska beräknas med utgångspunkt i
1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som ska betalas och andra
former av ersättning,
2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster: arvoden,
provisioner, ränta och andra former av ersättning, och
3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den
provision som ska betalas och andra former av ersättning.
12 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, ska
värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader och av månadsvärdet
multiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.
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Ramavtal och dynamiska inköpssystem
13 § Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska beräknas till
det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under
ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid.
Innovationspartnerskap
14 § Värdet av ett innovationspartnerskap ska beräknas till det högsta
sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsverksamheter som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster eller byggentreprenader som ska utvecklas eller upphandlas i slutet
av det planerade partnerskapet.

6 kap. Upphandlingsförfaranden
Val av upphandlingsförfarande
1 § Vid upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges i
denna lag, följande förfaranden användas:
1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. innovationspartnerskap.
Öppet förfarande
2 § Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en
anbudsinfordran.
Selektivt förfarande
3 § Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer ansöka om att få delta
efter en anbudsinfordran genom att lämna de uppgifter som den
upphandlande enheten begärt för urvalet, men endast de anbudssökande som
inbjuds av den upphandlande enheten att delta får lämna anbud.
Förhandlat förfarande med föregående annonsering
4 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla
leverantörer ansöka om att få delta i förfarandet efter en anbudsinfordran
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för
urvalet, men endast de anbudssökande som inbjuds av den upphandlande
enheten får lämna anbud. Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande
förhandlingar.
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Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud
5 § Förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt får en upphandlande enhet använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om det vid ett öppet eller
selektivt förfarande inte lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller
anbud.
Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt
6 § Om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss
leverantör får en upphandlande enhet använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om
1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk
eller en unik konstnärlig prestation,
2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det sker för att skydda en ensamrätt.
De undantag som anges i första stycket 2 och 3 gäller endast när det inte
finns alternativ eller substitut och om avsaknaden av konkurrens inte beror på
en konstgjord begränsning av upphandlingsparametrarna.
Synnerlig brådska
7 § En upphandlande enhet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt om det är absolut
nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av
omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av den
upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid
öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering.
Vid tilldelning av varukontrakt
8 § En upphandlande enhet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om
1. det gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-,
studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till
att täcka forsknings- och utvecklingskostnader samt på villkor att
tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt
kontraktstilldelning, avsedd särskilt för sådana ändamål,
2. det gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga
varuleverantören om
a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller
anläggningar, eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar,
och
b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten
tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,
3. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller
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4. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga
villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin
verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för
motsvarande förfarande.
Särskilt förmånliga erbjudanden
9 § En upphandlande enhet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering när det är möjligt att anskaffa varor genom att
utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när
priset ligger betydligt under det normala marknadspriset.
Upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader
10 § En upphandlande enhet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som
är en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under
förutsättning
1. att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett
upphandlingsförfarande,
2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet,
4. det i upphandlingsdokumenten för det ursprungliga projektet angivits
omfattningen av möjliga kompletterandetjänster eller byggentreprenader och
villkoren för tilldelningen av dem,
5. värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det
ursprungliga projektet, och
6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det
nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.
Tjänstekontrakt som följer av projekttävling
11 § En upphandlande enhet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på
en projekttävling som anordnats enligt 18 kap., under förutsättning att
kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna
av tävlingen.
Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, ska samtliga
vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.
Konkurrenspräglad dialog
Förutsättningar
12 § Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer ansöka om att få
delta i förfarandet efter en anbudsinfordran i form av en annons om
kvalificeringssystem eller en annons om upphandling genom att lämna de
uppgifter som den upphandlande enheten begärt för urvalet.
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Annonsering
13 § Om en upphandlande enhet avser att använda sig av en konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons om upphandling ange detta. I
annonsen eller i ett beskrivande dokument ska enheten ange sina behov och
krav. I samma dokument ska den upphandlande enheten ange och förklara
innebörden av tilldelningskriterierna samt ange en preliminär tidsplan.
Inledande av dialog
14 § Den upphandlande enheten ska inleda en dialog med de anbudssökande
som valts ut med tillämpning av 13 och 14 kap.
Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande
enhetens behov bäst kan tillgodoses. Under dialogen får enheten diskutera
alla aspekter av upphandlingen med de utvalda anbudssökandena.
Genomförande av dialogen
15 § Den upphandlande enheten får bestämma att dialogen ska genomföras i
successiva steg för att begränsa antalet lösningar som ska diskuteras under
dialogen. I så fall ska det anges i annonsen eller i det beskrivande
dokumentet. Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som anges i
annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar
ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att
det finns ett tillräckligt antal lösningar.
16 § Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen fram till dess att
enheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser enhetens behov.
Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena
ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.
Uppmaning att lämna ett slutligt anbud
17 § När en underrättelse har lämnats enligt 16 §, ska den upphandlande
enheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna sina slutgiltiga
anbud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och
preciserats under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de faktorer och villkor
som är nödvändiga för projektets genomförande.
Klarläggande, precisering och optimering av anbud
18 § Den upphandlande enheten får uppmana en deltagande anbudsgivare att
klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.
Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte omfatta
ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller den upphandlingen om
ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.
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Värdering av anbud
19 § Den upphandlande enheten ska värdera anbuden på grundval av
tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i det
beskrivande dokumentet.
20 § Vid en konkurrenspräglad dialog får ett anbud inte utvärderas på
grundval av pris enligt 15 kap. 1 § andra stycket 1.
Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor
21 § På den upphandlande enhetens begäran får förhandlingar med den
anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på
grundval av kostnad enligt 15 kap. 1 § andra stycket 2 föras i syfte att
bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbudet
genom att slutgiltigt fastställa kontraktsvillkoren, under förutsättning att detta
inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller den offentliga
upphandlingen ändras i sak och inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller
orsaka diskriminering.
Priser eller betalning till deltagare
22 § Den upphandlande enheten får bestämma att priser eller betalning ska
ges till deltagarna i dialogen.
[Innovationspartnerskap]
[Förfarandets grundläggande struktur]
[23 § Ett innovationspartnerskap är ett förfarande i två steg. I det första steget ansöker
intresserade leverantörer om att få delta i förfarandet. I det andra steget bjuds
kvalificerade anbudssökande in att delta som partner och att lämna anbud.
I innovationspartnerskapet ingår den upphandlande enheten avtal, partnerskapsavtal, med en eller flera deltagande partner om att utveckla en innovativ lösning
i form av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Partnerskapsavtalet syftar till att
enheten ska anskaffa den utvecklade lösningen. Produkten i fråga anskaffas genom att
en partner tilldelas kontrakt.]
[24 § En upphandlande enhet som har valt att upphandla genom ett innovationspartnerskap ska se till att förfarandet, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika
etapperna enligt 27 §, avspeglar graden av innovation hos lösningen och de
forsknings- och innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en innovativ
lösning som ännu inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av
anskaffningen av den utvecklade produkten i form av varor, tjänster eller byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till investeringarna i deras
framtagande.]
[När förfarandet får användas]
[25 § En upphandlande enhet får använda ett innovationspartnerskap, om den har
behov av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och om kravet enligt andra
stycket är uppfyllt.
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Det behov som avses i första stycket ska inte kunna tillgodoses genom en vara,
tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på marknaden.]
[Partnerskapet]
[26 § De anbudssökande som har bjudits in att delta i partnerskapet ska till den
upphandlande enheten lämna in en beskrivning av det forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att tillgodose de behov som enligt enheten inte kan
tillgodoses genom en vara, tjänst eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på
marknaden.
En beskrivning enligt första stycket får lämnas in endast av de anbudssökande som
har bjudits in att delta i partnerskapet.]
[27 § Utvecklingen av den innovativa lösningen enligt partnerskapsavtalet ska delas
upp i successiva etapper som följer stegen i forsknings- och innovationsprocessen. De
successiva etapperna får inkludera tillverkningen av varorna, tillhandahållandet av
tjänsterna eller slutförandet av byggentreprenaderna.
Partnerskapsavtalet ska innehålla regler om delmål som partnern eller partnerna ska
uppfylla och om utbetalning av ersättning genom lämpliga delbetalningar.]
[28 § Enheten får efter varje avslutad etapp enligt 27 § besluta att avsluta partnerskapet eller minska antalet partner i detta, om den i upphandlingsdokumenten har
angett att och på vilka villkor den kan komma att utnyttja denna möjlighet.
Enheten ska fatta ett beslut enligt första stycket mot bakgrund av i vilken utsträckning delmålen enligt 27 § andra stycket har uppfyllts.]
[Förhandlingar]
[29 § Enheten ska i syfte att förbättra anbuden förhandla med den eller de anbudssökande som har bjudits in att delta som partner och att lämna anbud i innovationspartnerskapet.
Förhandlingarna får inte föras angående minimikrav, tilldelningskriterier eller det
slutliga anbudet.
För förhandlingar i ett innovationspartnerskap gäller bestämmelserna enligt 4 §.]
[30 § Enheten får avstå från att anskaffa den genom innovationspartnerskapet
utvecklade varan, tjänsten eller byggentreprenaden, när den inte motsvarar överenskomna prestandanivåer eller maxkostnader.]
[Anbudsansökningar och val av anbudssökande]
[31 § När en upphandlande enhet avser att upprätta ett innovationspartnerskap, ska
enheten ge leverantörerna möjlighet att delta genom att annonsera enligt 10 kap. och i
annonsen ange en bestämd ansökningstid.
Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange
1. behovet av en innovativ produkt som inte kan tillgodoses genom en vara, tjänst
eller byggentreprenad som redan finns tillgänglig på marknaden,
2. vilka delar i beskrivningen av det som ska upphandlas som är minimikrav som
ska uppfyllas av alla anbud, och
3. vilken ordning som ska tillämpas för den immateriella äganderätten.
I 28 § finns ytterligare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i upphandlingsdokumenten.]
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[32 § Uppgifterna enligt 31 § andra stycket 1 ska vara tillräckligt precisa för att
leverantörerna ska kunna bedöma den efterfrågade lösningens art och räckvidd och
kunna ta ställning till om de ska ansöka om att få delta i förfarandet.]
[33 § En leverantör som deltar som partner i ett innovationspartnerskap ska bedriva
separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Vid valet av anbudssökande ska enheten särskilt tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet i fråga om forskning och utveckling och att utveckla och genomföra innovativa lösningar.]
[34 § Fristen för att komma in med en anbudsansökan bör vara minst 30 dagar, dock
aldrig kortare än 15 dagar, från den dag då annonsen enligt 10 kap. skickades för
publicering.]
[Inbjudan att delta i partnerskapet och lämna anbud]
[35 § Bestämmelser om begränsning av antalet anbudssökande som ska bjudas in att
lämna anbud finns i 14 kap. 10 §.]
[36 § Endast de anbudssökande som enheten bjuder in får delta i partnerskapet och
lämna anbud.]
[Utvärdering av anbud]
[37 § Vid innovationspartnerskap får ett anbud inte utvärderas på grundval av pris
enligt 15 kap 1 § andra stycket 1.]

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling
Ramavtal
Tillämpliga bestämmelser
1 § En upphandlande enhet får ingå ramavtal med tillämpning av
upphandlingsförfarandena i denna lag.
Ramavtalets löptid
2 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns
särskilda skäl.
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
3 § Den upphandlande enheten ska i upphandlingsdokumenten för ramavtalet
ange objektiva bestämmelser om förfarandet vid tilldelning av kontrakt som
grundar sig på ramavtalet. Enheten ska också ange objektiva villkor för
tilldelning av kontrakten.
4 § Kontrakt som grundar sig på ramavtal får tilldelas med en förnyad
konkurrensutsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet.
Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande enheten
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1. ange en tidsfrist som är tillräckligt lång för att lämna in anbud för varje
särskilt kontrakt, och
2. tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det
bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som har angetts i
upphandlingsdokumenten för ramavtalet.
Inköpscentraler
Anlitande av en inköpscentral
5 § En upphandlande enhet får anlita en inköpscentral för tillhandahållande
av centraliserad inköpsverksamhet utan att upphandla tjänsten.
Om en upphandlande enhet anlitar en inköpscentral enligt första stycket får
tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stödverksamhet för
inköp.
Anskaffning från en inköpscentral
6 § En upphandlande enhet får anskaffa varor eller tjänster från en
inköpscentral.
Anskaffning genom en inköpscentral
7 § En upphandlande enhet får anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom
1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.
Om ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral får
användas av andra upphandlande enheter ska detta nämnas i den
anbudsinfordran som upprättar det dynamiska inköpssystemet.
Den upphandlande enhetens ansvar
8 § En upphandlande enhet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna
lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller genom
en inköpscentral enligt 6 eller 7 §.
Den upphandlande enheten ansvarar dock för att fullgöra skyldigheterna i
denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv genomför.
Användning av elektroniska medel för kommunikation
9 § En inköpscentral ska använda elektroniska medel för kommunikation
enligt 12 kap. 1–9 §§ vid alla upphandlingsförfaranden.
[Gränsöverskridande gemensam upphandling]
[10 § En upphandlande enhet får vid gränsöverskridande gemensam upphandling
använda metoderna enligt 11–19 §§.
Valet av metod får inte göras i syfte att kringgå med EU-rätten förenliga tvingande
nationella föreskrifter.]

132

Bilaga 7
[Metod:1: inköpscentraler i andra medlemsstater]
[11 § En upphandlande enhet får använda centraliserad inköpsverksamhet som
erbjuds av en inköpscentral som är belägen i en annan medlemsstat än den där
enheten har sin hemvist.]
[12 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 11 §, ska bestämmelserna i den medlemsstat som inköpscentralen är belägen i tillämpas.
Den medlemsstats bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också
tillämpas om en upphandlande enhet
1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en
inköpscentral enligt första stycket, eller
2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har ingåtts av
en inköpscentral enligt första stycket.]
[Metod 2: gemensamma upphandlingsåtgärder]
[13 § En upphandlande enhet får tillsammans med upphandlande enheter i andra
medlemsstater än Sverige vidta upphandlingsåtgärder genom att gemensamt
1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. driva ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande enhet som gemensamt har ingått ett ramavtal eller driver ett
dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 2 eller 3, får tilldela kontrakt på
grundval av ramavtalet eller inköpssystemet.]
[14 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 13 § ska nödvändiga
delar för samarbetet fastställas genom en överenskommelse mellan berörda medlemsstater.]
[15 § Om det inte har träffats en överenskommelse enligt 14 §, får de deltagande
enheterna själva träffa en sådan som fastställer
1. enheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som ska vara
tillämpliga, och
2. den interna organisationen av upphandlingsförfarandet, innefattande ledning,
fördelning av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och
ingående av kontrakt.
När enheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser
som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan
1. ansvarsområdena fördelas till en eller mellan flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmelser i vilken
minst en av enheterna har sin hemvist.]
[16 § Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande enheter och tillämpliga
nationella bestämmelser enligt 14 och 15 § ska anges i något av upphandlingsdokumenten.]
[17 § En deltagande enhet i en gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 13 §
som anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande enhet
ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om dessa i enlighet med
överenskommelsen enligt 14 eller 15 § uppfylls av någon av de deltagande enheterna.]
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[Metod 3: upphandling med en gemensam enhet]
[18 § En upphandlande enhet får tillsammans med upphandlande enheter från andra
medlemsstater än Sverige bilda en gemensam enhet som genomför upphandlingar.
En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering
för territoriellt samarbete (EGTS) eller någon annan enhet som har bildats enligt
unionsrätten ska räknas som en gemensam enhet enligt första stycket.]
[19 § Vid gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 18 §, ska den gemensamma enhetens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser enligt
andra och tredje styckena.
Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i den medlemsstat
där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller bedriver sin
verksamhet.
Ett beslut enligt första stycket ska antingen gälla tills vidare, om det fattas genom
beslutet att bilda den gemensamma enheten, eller begränsas till en viss tidsperiod, till
vissa typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.]

8 kap. Dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner
Dynamiska inköpssystem
Tillämpningsområdet
1 § En upphandlande enhet får använda ett dynamiskt inköpssystem för
återkommande inköp av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och
som tillgodoser den upphandlande enhetens behov.
Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process. Det
ska under hela giltighetstiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller
urvalskriterierna.
2 § Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster
eller byggentreprenader. Kategorierna ska definieras objektivt på grundval av
egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.
Förfarande vid dynamiskt inköpssystem
3 § För att genomföra en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska
den upphandlande enheten följa bestämmelserna om selektivt förfarande.
Alla anbudssökande som uppfyller urvalskriterierna ska få delta i systemet.
Antalet anbudssökande som ska få delta i systemet får inte begränsas.
Om den upphandlande enheten har delat in systemet i olika kategorier av
varor, tjänster eller byggentreprenader ska tillämpliga urvalskriterier
specificeras för varje kategori.
Upphandlingsdokumenten m.m.
4 § För att tilldela kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska den
upphandlande enheten
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1. publicera en anbudsinfordran och ange att det är fråga om ett dynamiskt
inköpssystem,
2. i upphandlingsdokumenten minst ange vilken typ av köp och vilka
kvantiteter som systemet avser samt lämna all nödvändig information om
inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används samt tekniska
arrangemang och specifikationer för anslutning,
3. om indelning gjorts i olika kategorier av varor, tjänster eller
byggentreprenader ange dessa indelningar och vad som karakteriserar dessa,
och
4. ge fri, direkt och fullständig tillgång till upphandlingsdokumenten enligt
11 kap. 11 § och 12 § första stycket under systemets hela giltighetstid.
Det dynamiska inköpssystemets giltighetstid
5 § Den upphandlande enheten ska i anbudsinfordran ange hur länge det
dynamiska inköpssystemet är giltigt. Ändringar av giltighetstiden ska
anmälas till Europeiska kommissionen.
All kommunikation ska ske med elektroniska medel
6 § All kommunikation inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska ske
med elektroniska medel enligt 12 kap. 1–5 och 7–11 §§.
Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem
7 § En upphandlande enhet ska under hela det dynamiska inköpssystemets
giltighetstid ge varje leverantör möjlighet att ansöka om att få delta i systemet
på de villkor som anges i 3 §.
Den upphandlande enheten ska utvärdera anbudsansökningarna enligt
urvalskriterierna inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När det finns skäl till
det får i enskilda fall tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.
Trots vad som sägs i andra stycket får den upphandlande enheten, så länge
som inbjudan att lämna anbud för den första specifika upphandlingen enligt
det
dynamiska
inköpssystemet
inte
har
skickats,
förlänga
utvärderingsperioden. Ingen inbjudan att lämna anbud får utfärdas under den
förlängda utvärderingsperioden. Den upphandlande enheten ska i
upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda period som den
avser att tillämpa.
Tidsfrist för att komma in med anbudsansökningar
8 § Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar bör vara minst 30
dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller, när en förhandsannons används som anbudsinfordran, från den dag då
inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena. Tidsfristen får
inte i något fall vara kortare än 15 dagar.
Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för att komma in med anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första
specifika upphandlingen enligt det dynamiska inköpssystemet har skickats.
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Underrättelse om beslut om tillträde till ett dynamiskt inköpssystem
9 § En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta en
leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens tillträde till det
dynamiska inköpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som
deltagare i systemet ska motiveras.
Inbjudan att lämna anbud
10 § Den upphandlande enheten ska bjuda in alla leverantörer som godkänts
som deltagare i det dynamiska inköpssystemet att lämna in anbud för varje
kontrakt som ska tilldelas enligt systemet.
Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i olika kategorier av varor,
tjänster eller byggentreprenader ska den upphandlande enheten bjuda in
samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som
motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.
Tidsfrist för att komma in med anbud
11 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från
den dag då inbjudan att lämna anbud skickades.
Bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in med anbud
efter överenskommelse får tillämpas.
Tilldelning av kontrakt
12 § Den upphandlande enheten ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare
som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som
anges i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta intresse eller i
inbjudan att lämna anbud när anbudsinfordran skett genom en annons om
kvalificeringssystem.
Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.
Egen försäkran av leverantör som godkänts som deltagare i systemet
13 § En upphandlande enhet som med stöd av 13 kap. och 14 kap. 9 §
tillämpar skäl för uteslutning och urvalskriterier i enlighet med lagen
(0000:000) om offentlig upphandling, får när som helst under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran
skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen
försäkran som avses i 15 kap. 1–3 §§ lagen om offentlig upphandling.
15 kap. 4–6 §§ lagen om offentlig upphandling ska tillämpas under det
dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid.
Avgifter
14 § Inga administrativa avgifter får före eller under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid tas ut av leverantörer som vill delta eller deltar i
ett dynamiskt inköpssystem.
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Elektroniska auktioner
Tillämpningsområdet
15 § En upphandlande enhet får använda en elektronisk auktion för att
presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.
Den upphandlande enheten ska strukturera den elektroniska auktionen som
en upprepad elektronisk process.
16 § En upphandlande enhet får, om innehållet i upphandlingsdokumenten
kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en avslutande del
genomföra en elektronisk auktion vid
1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 4 §,
5. inbjudan att lämna anbud på kontrakt som ska tilldelas enligt ett
dynamiskt inköpssystem,
6. förenklat förfarande, och
7. urvalsförfarande.
17 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning på grund av
automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på
1. priser, när kontraktet ska tilldelas enbart på grundval av priset, eller
2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i
upphandlingsdokumenten, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grundval av kostnaden.
18 § Om en elektronisk auktion kommer att användas ska den upphandlande
enheten ange det i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta intresse
eller, när en annons om kvalificeringssystem används som anbudsinfordran, i
inbjudan att lämna anbud.
Upphandlingsdokumenten
19 § Av upphandlingsdokumenten ska bl.a. följande framgå
1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och uttryckas i siffror
eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,
2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras, baserade på
en bedömning av specifikationerna för föremålet för kontraktet,
3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna
under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,
4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta
skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och
6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om
anslutningen till denna utrustning.
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Första utvärdering av anbud
20 § Innan en upphandlande enhet inleder en elektronisk auktion ska enheten
genomföra en första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med
tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för dessa.
Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.
21 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med
elektroniska medel att delta i den elektroniska auktionen genom att från och
med en viss angiven tidpunkt använda de anslutningssätt som anges i
inbjudan.
Ett anbud ska anses vara godtagbart om det har lämnats in av en
anbudsgivare som inte har uteslutits från anbudsförfarandet enligt 13 kap.
eller 14 kap. 8 §, som uppfyller urvalskriterierna och vars anbud
överensstämmer med de tekniska specifikationerna utan att vara ogiltigt,
oacceptabelt eller olämpligt.
22 § Inbjudan ska åtföljas av resultatet av en fullständig bedömning av det
berörda anbudet som gjorts i enlighet med viktningen av
tilldelningskriterierna.
23 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som kommer att användas
vid den elektroniska auktionen för att automatiskt bestämma rangordningen
med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas under auktionen.
Den matematiska formeln ska, utom när det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet fastställs enbart på grundval av priset, innefatta viktningen av de
kriterier som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt
mest fördelaktiga, i enlighet med upphandlingsdokumenten. Om
kriterieviktning angetts som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett
bestämt värde.
Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för varje anbud.
24 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar
efter det att inbjudan har skickats ut.
25 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på varandra följande
etapper.
Upplysningar till anbudsgivarna
26 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den upphandlande
enheten omedelbart meddela varje anbudsgivare tillräckliga upplysningar för
att de ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.
Den upphandlande enheten får också lämna andra upplysningar om priser
eller värden, under förutsättning att detta har angetts i
upphandlingsdokumenten.
Den upphandlande enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i
den elektroniska auktionen.
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Avslutande av en elektronisk auktion
27 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande enheten
1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som
motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller
3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har
genomförts.
I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande enheten i
upphandlingsdokumenten ha angett hur långt efter det att den har mottagit det
sista priset eller värdet som den kommer att avsluta den elektroniska
auktionen.
I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp
anges i inbjudan att delta i auktionen.
28 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande
enheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av den elektroniska
auktionen.

9 kap. Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Vad som ska anges i tekniska specifikationer
1 § Tekniska specifikationer ska ingå i upphandlingsdokumenten.
Specifikationerna ska vara utformade på något av de sätt som anges i 3–5 §§.
De ska ange de egenskaper som krävs av de berörda varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna. Egenskaperna får också avse
1. den specifika processen eller metoden för att producera eller
tillhandahålla varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna, eller
2. en specifik process som avser ett annat skede i varornas, tjänsternas eller
byggentreprenadernas livscykel.
Första stycket 1 och 2 gäller även då sådana faktorer inte utgör en del av de
berörda varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna i sig. De måste dock
vara kopplade till kontraktsföremålet.
I de tekniska specifikationerna får också anges om överlåtelse av
immateriella rättigheter kommer att krävas.
När det som upphandlas ska användas av fysiska personer
2 § När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska de
tekniska specifikationerna bestämmas med hänsyn till
1. kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, eller
2. utformning med tanke på samtliga användares behov.
Undantag får endast göras om det finns särskilda skäl.
Har obligatoriska krav för tillgänglighet antagits av Europeiska unionen
genom en rättsakt, ska de tekniska specifikationerna som avser tillgänglighet
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för personer med funktionsnedsättning eller utformning för samtliga
användares behov, bestämmas med hänvisning till den rättsakten.
Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav
3 § En upphandlande enhet ska, om inte 4 eller 5 § tillämpas, ange de
tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav
kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara så utformade att föremålet för
kontraktet klart framgår.
En upphandlande enhet får hänvisa till de tekniska specifikationerna enligt
4 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller
funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.
Tekniska specifikationer i form av hänvisningar
4 § De tekniska specifikationerna ska, om inte 3 eller 5 § tillämpas, vara
utformade genom en hänvisning till tekniska specifikationer, och i turordning
hänvisa till
1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska
standardiseringsorgan, eller
6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk
teknisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av
byggentreprenader samt användning av varor.
Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden "eller
likvärdigt".
Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande
bestämmelser.
Tekniska specifikationer i form av en kombination av 3 och 4 §§
5 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna
genom hänvisning till specifikationerna enligt 4 § i fråga om vissa
egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven enligt 3 § i fråga om
andra egenskaper.
Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer
6 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla hänvisningar till ett
särskilt fabrikat, en särskild källa eller ett särskilt framställningssätt som
karakteriserar varor eller tjänster som tillhandahålls av en specifik leverantör,
inte heller hänvisningar till varumärke, patent eller typ, ursprung eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.
Sådana hänvisningar som avses i första stycket får dock förekomma om det
annars inte är möjligt att beskriva föremålet för kontraktet tillräckligt
preciserat och begripligt. En sådan hänvisning ska följas av orden "eller
likvärdigt".
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Likvärdiga lösningar
7 § Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till tekniska specifikationer
enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av att varorna,
tjänsterna eller byggentreprenaderna inte överensstämmer med
specifikationer som den har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan
visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt
de tekniska specifikationerna.
8 § Om en upphandlande enhet väljer att i enlighet med 3 § ange prestandaeller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett anbud i
fråga om varor, tjänster eller byggentreprenader om anbudsgivaren kan visa
att anbudet överensstämmer med
1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godkännande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt
standardiseringsorgan.
Första stycket gäller under förutsättning att de byggentreprenader, varor
eller tjänster som överensstämmer med någon av de specifikationer som det
hänvisas till i det stycket, uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som den
upphandlande enheten har ställt upp.
Bevismedel för överensstämmelse med kraven eller kriterierna
9 § En upphandlande enhet får som bevismedel för överensstämmelse med
kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna
eller villkoren för fullgörande av kontraktet, kräva att leverantörerna ska
uppvisa en provningsrapport från ett organ för bedömning av
överensstämmelse eller ett intyg från ett sådant organ. Med organ för
bedömning av överensstämmelse avses ett organ som utför bedömning av
överensstämmelse, bland annat kalibrering, provning, certifiering och
kontroll, och som är ackrediterat i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
10 § Om en upphandlande enhet kräver att ett sådant intyg som avses i 9 §
ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstämmelse, ska
den även godta intyg från andra likvärdiga sådana organ.
11 § När en leverantör inte har möjlighet att inom de aktuella tidsfristerna få
tillgång till sådana provningsrapporter eller intyg som avses i 9 § eller ett
sådant intyg som avses i 10 §, och detta inte beror på leverantören, ska den
upphandlande enheten godta andra lämpliga bevismedel som visar att
varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna uppfyller kraven eller
kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller
villkoren för fullgörande av kontraktet.
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Tillhandahållande av tekniska specifikationer
12 § En upphandlande enhet ska på begäran tillhandahålla en leverantör de
tekniska
specifikationer
som
regelbundet
anges
i
enhetens
upphandlingskontrakt. Detsamma gäller för de specifikationer enheten avser
att tillämpa vid tilldelning av kontrakt som förhandsannonseras.
Specifikationerna ska tillhandahållas med elektroniska medel som ger fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till dem.
Om fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång inte kan ges till vissa
upphandlingsdokument med elektroniska medel av något av de skäl som
anges i 12 kap. 4 § eller på grund av att de innehåller uppgifter som omfattas
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller på grund
av att de innehåller företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter, ska de tekniska specifikationerna tillhandahållas på
annat sätt än med elektroniska medel.
Om de tekniska specifikationerna har angetts i handlingar som är
tillgängliga för leverantören med elektroniska medel som ger fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång, är det tillräckligt att enheten hänvisar till
dessa handlingar.
Märken
13 § Med märke avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att
varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.
14 § En upphandlande enhet får i de tekniska specifikationerna,
tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva ett
särskilt märke som bevis för att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna
motsvarar de egenskaper som krävs, om
1. kraven för märket endast rör kriterier som är kopplade till
kontraktsföremålet,
2. kraven för märket är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de
varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas,
3. kraven för märket grundas på objektivt kontrollerbara och ickediskriminerande kriterier,
4. märket har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket
samtliga berörda parter kan delta,
5. märket är tillgängligt för alla berörda parter, och
6. kraven för märket fastställs av tredje part över vilken den som ansöker
om märket inte kan utöva ett avgörande inflytande.
Om en upphandlande enhet inte kräver att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna ska uppfylla alla krav som följer av ett märke, ska den
ange vilka av kraven för märket som ska uppfyllas.
Om ett märke uppfyller villkoren i första stycket 2–5, men kraven för
märket även rör kriterier som inte är kopplade till kontraktsföremålet, får den
upphandlande enheten inte kräva märket i sig. Den får dock fastställa de
tekniska specifikationerna genom hänvisningar till de av de detaljerade
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specifikationerna för märket som är kopplade till kontraktsföremålet, eller vid
behov till delar av dessa.
15 § En upphandlande enhet som kräver ett specifikt märke enligt 14 § ska
godta ett annat märke om det märket innebär att varorna, tjänsterna eller
byggentreprenaderna uppfyller likvärdiga krav.
16 § Om en leverantör kan visa att den inte hade möjlighet att få tillgång till
det märke som den upphandlande enheten kräver enligt 14 § eller ett
likvärdigt märke enligt 15 § inom den aktuella tidsfristen och att detta inte
beror på leverantören, ska den upphandlande enheten godta andra lämpliga
bevismedel som visar att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna
uppfyller kraven för det angivna märket eller, i de fall som anges i 14 § andra
stycket, de särskilt angivna kraven för märket.
Anbud med alternativa utföranden
17 § En upphandlande enhet får tillåta eller kräva att anbudsgivare lägger
fram anbud med alternativa utföranden. Den ska i upphandlingsdokumenten
ange om den tillåter eller kräver alternativa anbud. Om detta inte anges eller
om anbud med alternativa utföranden inte är kopplade till kontraktsföremålet,
är sådana anbud inte tillåtna.
18 § En upphandlande enhet som tillåter eller kräver anbud med alternativa
utföranden ska i upphandlingsdokumenten ange vilka minimikrav som gäller
för sådana anbud och vilka eventuella särskilda villkor som gäller för hur de
ska presenteras. Den upphandlande enheten ska också se till att de valda
tilldelningskriterierna kan tillämpas såväl på anbud med alternativa
utföranden som uppfyller minimikraven som på anbud som uppfyller kraven
men som inte utgör alternativ.
Endast sådana anbud med alternativa utföranden som uppfyller
minimikraven får beaktas vid upphandlingen.
19 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande enhet
som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte förkasta ett
sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett
tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för
ett tjänstekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling
Anbudsinfordran
1 § En anbudsinfordran ska, om inte något annat följer av 6 kap.
5–11 §§, göras genom
1. en annons om upphandling enligt 2 §
2. en förhandsannons enligt 4 §, eller
3. en annons om kvalificeringssystem enligt 6 §.
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Annons om upphandling
2 § En upphandlande enhet får använda en annons om upphandling som
anbudsinfordran vid alla förfaranden.
Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
3 § En upphandlande enhet får i en förhandsannons informera om planerade
upphandlingar.
En upphandlande enhet som vill tillämpa bestämmelserna om förkortning
av tidsfrister i 11 kap. 5 § ska i en förhandsannons lämna information om
planerade upphandlingar.
Förhandsannons som anbudsinfordran
4 § En upphandlande enhet får använda en förhandsannons som
anbudsinfordran när ett kontrakt ska tilldelas genom selektivt förfarande eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering.
En upphandlande enhet som upphandlar sådana sociala tjänster och andra
särskilda tjänster som avses i bilaga 2, får också använda en förhandsannons
som anbudsinfordran.
5 § När en förhandsannons används som anbudsinfordran enligt 4 § ska bl.a.
följande anges i annonsen.
1. vilka varor, tjänster eller byggentreprenader som kontraktet kommer att
omfatta, och
2. att kontraktet kommer att tilldelas utan någon ytterligare annonsering
antingen genom selektivt förfarande eller förhandlat förfarande eller, om
kontraktet avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt bilaga 2,
genom något av förfarandena som får användas enligt 19 kap. samt att
intresserade leverantörer skriftligen ska anmäla sitt intresse.
Förhandsannonsen ska omfatta en period om högst 12 månader från den
dag den skickas för publicering. En förhandsannons som avser sociala
tjänster eller andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 får dock omfatta mer än
12 månader.
Förhandsannonsen ska skickas för publicering mellan 35 dagar och 12
månader före den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickas.
Annons om kvalificeringssystem
6 § En upphandlande enhet som enligt 14 kap. 3 § upprättar ett
kvalificeringssystem ska i en annons upplysa om detta.
Annonsen ska innehålla uppgifter om syftet med systemet och var reglerna
för systemet finns tillgängliga. Detta gäller dock inte om annonsen avser ett
kvalificeringssystem för sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt
bilaga 2.
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Efterannons om resultatet av en upphandling
7 § En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett
ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast
30 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts.
Trots första stycket får den upphandlande enheten vid tilldelning av
kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser
sociala tjänster eller andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 gruppera
efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas
senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.
Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av
ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.
8 § Om en förhandsannons använts som anbudsinfordran och den
upphandlande enheten har beslutat att inte tilldela ytterligare kontrakt under
den period som omfattas av annonsen, ska detta anges i efterannonsen.
Annons om förhandsinsyn
9 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom
förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5–11 §§ får
skicka en annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen
(förhandsinsyn).
Kompletterande föreskrifter
10 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om utformning och offentliggörande av annonser.

11 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar
och anbud
Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms
1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
bestäms av den upphandlande enheten ska särskild hänsyn tas till hur
komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörerna kan antas
behöva för att utarbeta anbuden. Dock ska tidsfristerna i detta kapitel iakttas.
Tidsfrist vid öppet förfarande
2 § Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara
minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, om inte något annat följer av 5–10 §§.
Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar
3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående
annonsering, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap bör
145

Bilaga 7
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 30 dagar från
den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering eller, när en
förhandsannons har använts som anbudsinfordran, från den dag då inbjudan
att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena. Tidsfristen får inte i
något fall vara kortare än 15 dagar.
Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem
4 § I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för att komma in
med anbudsansökningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt
inköpssystem.
Förkortad tidsfrist efter förhandsannonsering
5 § Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat får tidsfristen för
att komma in med anbud vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar
från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.
Den tidsfrist som anges i första stycket får användas endast om
1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga VI del A
avsnitten 1 och 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen, i den mån uppgifterna var
tillgängliga vid tidpunkten för förhandsannonseringen, och
2. minst 35 dagar, men högst 12 månader, har gått från den dag då
förhandsannonsen skickades för publicering.
Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud
6 § Om den upphandlande enheten tillåter att anbuden skickas in elektroniskt
får tidsfristen enligt 2 § för att komma in med anbud vid öppet förfarande,
förkortas med fem dagar.
Tidsfrist för att komma in med anbud efter överenskommelse
7 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering får den upphandlande enheten bestämma tidsfristen för att
komma in med anbud till den tid som har överenskommits med de utvalda
anbudssökandena, under förutsättning att alla anbudssökande får samma tid
för att komma in med anbud.
Om en sådan överenskommelse inte har kunnat nås, ska tidsfristen vara
minst 10 dagar från den dag då inbjudan att komma in med anbud skickades
till anbudssökandena.
Första stycket gäller inte om tidsfristen ska förlängas enligt 8 §.
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Förlängning av tidsfrister för att komma in med anbud
8 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla
leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för
att utarbeta ett anbud, om
1. anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats,
2. kompletterande handlingar eller upplysningar inte tillhandahålls inom de
tidsfrister som anges i 12 §, eller
3. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.
9 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar om
den upphandlande enheten inte med elektroniska medel ger fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten
1. från den dag då en förhandsannons eller annons om upphandling skickas
för publicering,
2. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till
anbudssökandena, eller
3. från och med den dag då en inbjudan att komma in med anbud eller att
förhandla skickas till de utvalda anbudssökandena, om anbudsinfordran
utgörs av en annons om kvalificeringssystem.
Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse
enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt 10
§.
Förkortad tidsfrist på grund av tidsbrist (påskyndat förfarande)
10 § Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa den tidsfrist för
att komma in med anbud vid öppet förfarande som anges i 2 §, får tidsfristen
bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling
skickades för publicering.
Första stycket gäller inte om tidsfristen ska förlängas enligt 8 §.
Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten vid annonsering
11 § Den upphandlande enheten ska vid förhandsannonsering och
annonsering om upphandling med elektroniska medel ge fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag
då annonsen skickas för publicering. Den internetadress där dokumenten
finns tillgängliga ska anges i annonsen.
Om den upphandlande enheten inte kan ge elektronisk tillgång till något
upphandlingsdokument enligt första stycket, ska enheten i annonsen upplysa
om hur tillgång kan ges till dokumentet på annat sätt. En sådan upplysning
ska innehålla uppgift om tidsfristen för att begära tillgång till dokumentet.
Om anbudsinfordran utgörs av en annons om kvalificeringssystem ska fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten ges
med elektroniska medel så snart som möjligt och senast från och med den
dag då inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla skickas till de
utvalda anbudssökandena. Den internetadress där dokumenten finns
tillgängliga ska anges i annonsen eller inbjudan.
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Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
12 § Den upphandlande enheten ska till alla anbudsgivare som deltar i
upphandlingsförfarandet lämna ut kompletterande handlingar och
kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana
upplysningar har begärts i god tid.
Vid ett påskyndat förfarande enligt 10 § ska denna tidsfrist vara fyra dagar.
Skriftlig inbjudan till anbudssökande att bekräfta intresse efter
förhandsannonsering
13 § Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran ska den
upphandlande enheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan
till samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse utifrån mer detaljerade
upplysningar om upphandlingen. Först när enheten har fått veta vilka
anbudssökande som fortfarande är intresserade får den ange vilka
leverantörer som ska få komma in med anbud eller delta i förhandlingar.
En inbjudan ska innehålla en hänvisning till den internetadress där
upphandlingsdokumenten har gjorts fritt, direkt, fullständigt och kostnadsfritt
tillgängliga med elektroniska medel. Ett upphandlingsdokument som inte har
gjorts tillgängligt för anbudssökandena med elektroniska medel eller på något
annat sätt, ska bifogas inbjudan.
En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytterligare kontrakt
och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller kontrakt
som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller
byggentreprenader,
2. huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående
annonsering ska användas,
3. dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslutande av
tjänsterna eller byggentreprenaderna,
4. adress till den upphandlande enheten,
5. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplysningar
som krävs från leverantörer,
6. huruvida kontraktet avser köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en
kombination av dessa,
7. kriterier för tilldelning av kontrakt samt kriteriernas inbördes vikt eller
kriteriernas prioritetsordning, om detta inte redovisas i förhandsannonsen, de
tekniska specifikationerna eller i inbjudan att komma in med anbud eller att
förhandla, och
8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.
Skriftlig inbjudan till anbudssökande att komma in med anbud, att
förhandla eller att delta i dialog
14 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående
annonsering, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ska den
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upphandlande enheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan
till samtliga utvalda anbudssökande att komma in med anbud, att förhandla
eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.
En inbjudan ska innehålla en hänvisning till den internetadress där
upphandlingsdokumenten har gjorts fritt, direkt, fullständigt och kostnadsfritt
tillgängliga med elektroniska medel. Ett upphandlingsdokument som inte har
gjorts tillgängligt för anbudssökandena med elektroniska medel eller på något
annat sätt, ska bifogas inbjudan.
En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om
1. tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar och handlingar
samt belopp och betalningssätt, om det ska betalas en avgift för handlingarna,
2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas
och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrenspräglad
dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de
språk som ska användas,
3. en hänvisning till den annons som använts som anbudsinfordran,
4. vilka handlingar som ska bifogas,
5. tilldelningskriterier, om de inte redovisas i en annons om
kvalificeringssystem som används som anbudsinfordran,
6. den inbördes viktningen för kriterierna för tilldelning av kontrakt eller
kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av
annonsen om upphandling, annonsen om kvalificeringssystem eller de
tekniska specifikationerna, och
7. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation
[Kommunikation med hjälp av elektroniska medel]
[Kommunikation mellan en upphandlande enhet och leverantörer]
[1 § En upphandlande enhet ska se till att elektroniska medel används så långt det är
möjligt vid kommunikation under en upphandling enligt denna lag.]
[2 § Användningen av elektroniska medel vid kommunikation ska vara ickediskriminerande och inte begränsa leverantörernas tillträde till en upphandling.
De elektroniska medlen ska vara allmänt tillgängliga och möjliga att använda
tillsammans med sådan maskin- och programvara som används i allmänhet.]
[Leverantörers kommunikation med en upphandlande enhet]
[3 § En upphandlande enhet ska anvisa elektroniska medel som leverantörer ska
använda när de kommunicerar med enheten. Leverantörerna ska vid kommunikationen använda de elektroniska medel som enheten har anvisat.
De anvisade elektroniska medlen enligt första stycket ska uppfylla kraven enligt
2 §, om inte annat följer av 7 §.
Bestämmelser om undantag från första stycket finns i 4–6 §§.]
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[4 § En upphandlande enhet är inte skyldig att anvisa elektroniska medel för
kommunikation enligt 3 § om
1. en användning av sådana medel på grund av en upphandlings specialiserade
beskaffenhet kräver särskilda utrustningar eller filformat som inte är allmänt tillgängliga eller som inte stödjs av allmänt tillgängliga applikationer,
2. de filformat som är lämpliga för beskrivningen av ett anbud inte kan användas
med någon annan applikation än en som
a) inte är öppen eller allmänt tillgänglig, eller
b) omfattas av en licensordning och inte kan göras tillgänglig genom nedladdning
eller direktanslutning för enheten,
3. en användning av sådana medel kräver specialiserad kontorsutrustning som inte
är allmänt tillgänglig för enheten, eller
4. det enligt upphandlingsdokumenten krävs att leverantörerna lämnar in fysiska
modeller till enheten.
Om enheten inte anvisar något elektroniskt medel för kommunikation i en
upphandling för delar av eller hela kommunikationen enligt första stycket, ska
motsvarande delar av eller hela kommunikationen genomföras med andra medel än
elektroniska.]
[5 § En upphandlande enhet får göra undantag från 3 § och anvisa andra medel än
elektroniska för kommunikation på grund av informationssäkerhetsbrister hos enheten
eller om kommunikationen rör uppgifter av särskilt känslig natur.
Undantag enligt första stycket får göras endast i den utsträckning det är nödvändigt
för att uppnå tillräckligt skydd mot att uppgifterna röjs obehörigen och detta inte kan
uppnås genom användning av elektroniska medel som
1. är allmänt tillgängliga för leverantörer eller
2. kan göras tillgängliga för leverantörer genom alternativa medel för kommunikation enligt 7 §.]
[6 § Utan hinder av skyldigheten att anvisa elektroniska medel får enheten kommunicera muntligt, om det är lämpligt och kommunikationen inte avser de väsentliga
delarna av upphandlingen samt enheten dokumenterar uppgifterna från den muntliga
kommunikationen, om de har betydelse för handläggningen av upphandlingen.]
[7 § En upphandlande enhet får vid behov anvisa ett elektroniskt medel trots att det
kräver användning av sådan utrustning att medlet inte är att anse som allmänt
tillgängligt. Om enheten anvisar ett sådant medel, ska den erbjuda lämpliga alternativa
elektroniska medel för kommunikation.]
[Information om användning av elektroniska medel]
[8 § En upphandlande enhet ska se till att information om de specifikationer som är
nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet
kryptering och tidsstämpling, ska finnas tillgänglig för alla berörda parter.]
[Krav på den utrustning som används vid elektronisk överföring och mottagning]
[9 § En upphandlande enhet får kräva att en anbudsansökan eller ett anbud ska vara
försedd med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer, om det behövs.
Enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta emot
och fastställa tid och dag för mottagande av anbudsansökningar och anbud samt
ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara försedd med sådana
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säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska
få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del
av uppgifterna.
De åtgärder som en enhet vidtar i olika faser av kommunikationen för att tillse att
hanteringen blir tillräckligt säker, ska stå i proportion till de risker som har
identifierats i respektive fas.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
säkerhetsanordningar i fråga om mottagandet av anbudsansökningar och anbud samt
ritningar och planer i projekttävlingar.]
[Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert]
[10 § Uppgifter som har lämnats vid kommunikation under en upphandling ska
bevaras säkert.]
[Öppnande av anbud]
[11 § En upphandlande enhet får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna och
anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbudsansökan respektive anbud har
gått ut.
Försändelser med anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens
utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den
upphandlande enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska
bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska
dessutom en av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska
betalas av den som framställt begäran.]
[Komplettering, förtydligande och färdigställande av information och
dokumentation som ska lämnas av leverantörer i en upphandling]
[12 § Om den information eller dokumentation som ska lämnas av leverantörerna är
eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller om dokument saknas, får den
upphandlande enheten begära att en eller flera leverantörer kompletterar, förtydligar
eller färdigställer relevant information eller dokumentation.
Åtgärderna enligt första stycket ska vara förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet.]

Information till leverantörer
Underrättelse om beslut
13 § En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta
anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att
sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt. Underrättelsen ska innehålla
skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt
20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).
En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena
och anbudsgivarna även när en upphandlande enhet beslutar att avbryta en
upphandling efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om
upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.
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Upplysningar på begäran av en leverantör
14 § En upphandlande enhet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare
som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan
har avslagits eller anbud förkastats.
En upphandlande enhet ska på begäran av en anbudsgivare som har lämnat
ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt
namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i
ramavtalet, och
2. hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.
Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt
och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud
15 § En upphandlande enhet ska i den annons som används som
anbudsinfordran ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt
anbud.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått en
underrättelse enligt 13 § första stycket eller upplysningar enligt 14 §.
Beslut om kvalificering av leverantör
16 § En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem enligt 14 kap.
3 § ska inom sex månader pröva en ansökan från en leverantör om att få delta
i systemet och underrätta sökanden om beslutet. Om beslutet inte kommer att
fattas inom fyra månader från det att ansökan gjordes, ska den upphandlande
enheten inom två månader från denna tidpunkt underrätta sökanden om
orsakerna till att handläggningen kommer att ta längre tid och ange när
beslutet kommer att fattas.
Ansökningar om att få delta i ett kvalificeringssystem får avslås endast med
tillämpning av sådana kriterier som avses i 14 kap. 4 och 5 §§.
En sökande vars ansökan avslagits ska underrättas om beslutet och om
skälen för detta så snart som möjligt och senast inom 15 dagar från det att
beslutet fattats.
Underrättelse om att uteslutning övervägs
17 § Om en leverantör har kvalificerat sig, får en upphandlande enhet som
har ett kvalificeringssystem utesluta leverantören endast med tillämpning av
sådana kriterier som avses i 14 kap. 4 och 5 §§.
En upphandlande enhet får inte utesluta en leverantör om inte leverantören
dessförinnan underrättats skriftligen om att det finns risk för uteslutning och
om skälen för det. Underrättelsen ska ha skickats minst 15 dagar före den dag
då beslut ska fattas.
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[Dokumentation av förfaranden]
[18 § En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en upphandling.
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.]
[Information om förfaranden för tilldelning av kontrakt]
[19 § En upphandlande enhet ska bevara lämplig information om varje
1. kontrakt som tilldelas,
2. ramavtal som ingås, och
3. dynamiskt inköpssystem som upprättas.
Informationen som bevaras ska vara tillräcklig för att vid ett senare tillfälle kunna
motivera beslut om
1. kvalificering, uteslutning och val av leverantörer samt tilldelning av kontrakt,
2. användning av förhandlade förfaranden utan föregående annonsering enligt 6
kap. 5–11§,
3. tillämpning av bestämmelserna om att viss upphandling ska undantas från lagens
tillämpningsområde, och
4. att inte anvisa elektroniska medel för kommunikation enligt 3 §.]
[20 § Informationen enligt 19 § eller huvuddragen i denna ska på begäran tillställas
Europeiska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap. 1 §.]
[Bevarande av handlingar]
[21 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande enhet som inte omfattas
av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud
med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar, den information som avses i 19 §, sådana dokument som avses i
18 § och liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.]

13 kap. Uteslutning av leverantörer
[Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer]
[Brott]
[1 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en
leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om enheten får
kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som
innefattar
1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den
24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i
rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom
den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,
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3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen,
4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och
finansiering av terrorism,
5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de
definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002
om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den
mening som avses i artikel 4 i nämnda rambeslut, eller
6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av
människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut
2002/629/RIF.
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som
ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet.
Detsamma gäller om personen är behörig att företräda, fatta beslut om eller
kontrollera leverantören.]
[Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter]
[2 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en
leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om enheten får
kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende skatter eller
socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där kvalificeringssystemet
förvaltas eller där upphandlingen sker och detta har fastställts genom ett
lagakraftvunnet och bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut.
En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet får utesluta en
leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om enheten på
ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som avses i första stycket inte har
fullgjorts.]
[Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer]
[3 § En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får på de grunder
som anges i 1 och 2 §§ utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem
eller en upphandling.]
[4 § En upphandlande enhet får, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, utesluta en
leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphandling, om
1. enheten på något lämpligt sätt kan påvisa att leverantören har åsidosatt
tillämpliga skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
2. leverantören är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande
situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
3. enheten på lämpligt sätt kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något
allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
4. enheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått
överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen,
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5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något
materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en
upphandlande enhet eller en tidigare koncession, och detta har medfört att det tidigare
kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,
6. enheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan
garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av att det föreligger jäv och
detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av
leverantören,
7. enheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören
inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett sådant tidigare
deltagande från leverantörens sida som avses i 4 kap. 8 §,
8. leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter beträffande den
information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta
leverantören från att delta i kvalificeringssystemet eller upphandlingen enligt 1–8 §§
eller 14 kap. 23 § eller av att leverantören uppfyller tillämpliga krav för val av
leverantörer enligt 14 kap. 8 och 9 §§, har undanhållit sådan information eller inte har
kunnat lämna de kompletterande dokument som enheten har begärt in med stöd av
14 kap. 9 § andra stycket, och
9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande enhetens
beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge leverantören
otillbörliga fördelar i kvalificeringssystemet eller upphandlingen eller av oaktsamhet
har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som
fattas under förfarandet i fråga om uteslutning av leverantörer från deltagande i
kvalificeringssystemet eller upphandlingen, val av leverantörer som ska kvalificeras i
kvalificeringssystemet och tilldelning av kontrakt.]
[Utredning]
[5 § En upphandlande enhet ska innan den beslutar att utesluta en leverantör på de
grunder som anges i 1–4 §§, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig
över de omständigheter som enheten anser utgöra skäl för uteslutning.
Om leverantören anser att skäl inte finns för uteslutning, ska det anges i yttrandet.
Leverantören ska tillsammans med yttrandet ge in de kompletterande dokument som
myndigheten har begärt in med stöd av 14 kap. 9 § andra stycket. Leverantören bör
även tillsammans med yttrandet ge in sådan utredning i övrigt som visar att denne är
tillförlitlig.]
[Undantag från uteslutning i vissa fall]
[6 § En leverantör ska inte uteslutas enligt 1 eller 4 §, om leverantören visar att denne
har
1. ersatt eller åtagit sig att ersätta eventuella skador som har orsakats av brottet eller
det allvarliga felet,
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt och aktivt
samarbetar med de utredande myndigheterna, och
3. vidtagit lämpliga konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder för att förhindra ytterligare brott eller allvarliga fel.
När en upphandlande enhet bedömer om leverantörens åtgärder enligt första stycket
är tillräckliga, ska enheten beakta allvarlighetsgraden och de särskilda
omständigheterna kring brottet eller det allvarliga felet.
En leverantör ska inte uteslutas enligt 2 §, när denne har fullgjort sina åligganden
avseende skatter och socialförsäkringsavgifter inklusive eventuell ränta eller
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sanktionsavgift eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller
motsvarande.]
[7 § En upphandlande enhet får underlåta att följa en skyldighet att utesluta en
leverantör, om det finns tvingande hänsyn till allmänintresset.]
[Beslut om uteslutning]
[8 § En upphandlande enhet kan när som helst under ett förfarande utesluta en
leverantör från att delta i förfarandet enligt 1–7 §§, om grund för uteslutning enligt
dessa paragrafer visar sig föreligga med hänsyn till leverantörens handlande eller
underlåtenhet att handla antingen före eller under förfarandet.
En upphandlande enhet ska snarast underrätta en leverantör skriftligen om beslutet
och dess skäl.]

14 kap. Val av leverantörer
[1 § En upphandlande enhet ska innan den tilldelar ett kontrakt enligt 15 kap.
kontrollera att leverantören
1. inte ska uteslutas med stöd av 13 kap. och 23 § och
2. uppfyller de krav som enheten har ställt enligt detta kapitel.
De villkor som avses i första stycket ska tillämpas objektivt vid bedömningen av
vilka leverantörer som ska kunna tilldelas kontrakt.]
[2 § När enheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får enheten
bedöma om kontraktet ska tilldelas enligt 15 kap. innan den kontrollerar om leverantören uppfyller villkoren enligt 1 § 1 och 2.]
[Kvalificeringssystem]
[Upprättande av ett kvalificeringssystem]
[3 § En upphandlande enhet får ha ett särskilt kvalificeringssystem för val på förhand
av leverantörer som får delta i selektiva förfaranden, förhandlade förfaranden,
konkurrenspräglade dialoger eller innovationspartnerskap. En kvalificering får
begränsas till deltagande i upphandlingar av en eller flera kategorier av varor, tjänster
och byggentreprenader.
Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.
När ett kvalificeringssystem upprättas och tillämpas ska 9, 11–15, 20, 24 och 25 §§,
10 kap. 6 §, 12 kap. 16 och 17 §§ samt 15 kap. tillämpas.]
[Fastställande av krav för kvalificering till och regler för driften av ett
kvalificeringssystem]
[4 § Den upphandlande enheten ska ange dels vilka krav en leverantör ska uppfylla
för att denne ska kvalificera sig enligt ett sådant kvalificeringssystem som avses i 3 §
och, i den utsträckning som framgår av 13 kap., grunder för uteslutning av en
leverantör från kvalificeringssystemet, dels regler för driften av kvalificeringssystemet. En enhet kan upplysa om kraven och reglerna genom en hänvisning till
andra företags kvalificeringssystem.
Kraven och reglerna som avses i första stycket ska tillhandahållas den leverantör
som begär det.
En leverantör kan när som helst ansöka om att bli kvalificerad.
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Kraven för kvalificering enligt första stycket får vid behov uppdateras. Berörda
leverantörer ska underrättas om de ändringar som gjorts.]
[Tekniska specifikationer]
[5 § Om de krav för kvalificering som avses i 4 § omfattar tekniska specifikationer,
ska bestämmelserna i 9 kap. 1–11 och 14–16 §§ tillämpas i fråga om sådana specifikationer.]
[Förteckning över leverantörer]
[6 § De leverantörer som av den upphandlande enheten har ansetts kvalificerade att
delta i kvalificeringssystemet ska föras upp i en förteckning. Av förteckningen ska det
framgå om en leverantörs kvalificering är begränsad till deltagande i upphandlingar av
en eller flera kategorier av varor, tjänster och byggentreprenader.]
[Kvalificerad leverantör ska väljas]
[7 § Om en upphandling sker med hjälp av ett kvalificeringssystem, ska valet av de
leverantörer som ska kunna tilldelas kontrakt göras från den grupp av leverantörer
som har kvalificerat sig enligt systemet.]
[Fastställande av villkor för uteslutning och val av leverantörer]
[8 § En upphandlande enhet ska se till att villkoren för uteslutning och val av
leverantörer är tillgängliga för de presumtiva leverantörerna.
Om villkoren innefattar krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller
teknisk och yrkesmässig kapacitet, får leverantören utnyttja andra företags kapacitet
enligt 11–19 §§.
Villkoren som ska anges enligt första stycket ska,
1. i den utsträckning som framgår av 13 kap., innefatta grunder för uteslutning av
leverantörer, och
2. innefatta tillämpliga krav för val av leverantörer.]
[9 § En upphandlande enhet får för kvalificering av leverantörer till ett kvalificeringssystem och för val av leverantörer som ska kunna tilldelas kontrakt tillämpa
sådana krav för val av leverantörer som avses i 14 kap. 4 § första stycket lagen
(0000:0000) om offentlig upphandling. Enheten ska i sådana fall tillämpa 14 kap. 4 §
första och andra styckena och 14 kap. 5–8 §§ i den lagen.
När enheten kontrollerar om leverantören uppfyller de krav som avses i första
stycket, ska den tillämpa 15 kap. 1–14 §§ lagen om offentlig upphandling på samma
sätt som en upphandlande myndighet enligt den lagen.]
[Begränsning av antalet leverantörer som får delta i en upphandling
10 § När en upphandling genomförs med selektivt förfarande, förhandlat förfarande,
konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap, får den upphandlande enheten
använda villkor för val av leverantörer som grundar sig på ett objektivt behov av att
minska antalet leverantörer som tillåts delta i upphandlingen till en nivå som kan
anses rimlig med hänsyn till särskilda förhållanden i samband med upphandlingen och
på de resurser som behövs för dess genomförande.
De leverantörer som enheten har valt ut att delta i upphandlingen med stöd av första
stycket ska vara så många att effektiv konkurrens kan uppnås.]
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[Leverantörer och andra företags kapacitet]
[Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet]
[11 § En leverantör får vid behov eller för fullgörandet av ett visst kontrakt utnyttja
andra företags kapacitet enligt 12–22 §§ oavsett den rättsliga arten av förbindelserna
mellan leverantören och företagen.]
[Andra företags kapacitet vid kvalificering enligt ett kvalificeringssystem]
[12 § En leverantör som ansöker om att bli kvalificerad enligt ett kvalificeringssystem
kan åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringssystemets krav
avseende ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.
När kvalificeringssystemets krav avser
1. relevant yrkeserfarenhet eller
2. en tjänsteleverantörs eller byggentreprenörs utbildnings- och yrkeskvalifikationer
eller motsvarande uppgifter om ledande personer hos företaget,
får leverantören åberopa andra företags kapacitet enligt första stycket, endast om
samma företag kommer att utföra de tjänster eller byggentreprenader för vilka
kapaciteten åberopas.]
[13 § Om en leverantör åberopar andra företags kapacitet och kapaciteten är sådan
som avses i 12 § andra stycket, ska leverantören visa att den förfogar över företagens
resurser under hela den period då kvalificeringssystemet är giltigt.]
[14 § En upphandlande enhet får besluta att leverantörerna och de företag vars
kapacitet leverantören åberopar för att kvalificera sig enligt ett kvalificeringssystem
ska vara solidariskt ansvariga för fullgörandet av kontraktet, om kapaciteten som
åberopas avser ekonomisk och finansiell ställning.]
[15 § Under de villkor som följer av 12–14 §§ kan också en grupp av leverantörer
enligt 4 kap. 7 § vid kvalificering enligt ett kvalificeringssystem åberopa kapaciteten
hos deltagarna i gruppen eller andra företag.]
[Andra företags kapacitet och val av leverantör som ska kunna tilldelas kontrakt]
[16 § En leverantör får vid behov och för fullgörandet av ett visst kontrakt utnyttja
andra företags kapacitet för att uppfylla tillämpliga krav för val av leverantörer som
avser ekonomisk och finansiell ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet.
När kraven avser
1. relevant yrkeserfarenhet eller
2. en tjänsteleverantörs eller byggentreprenörs utbildnings- och yrkeskvalifikationer
eller motsvarande uppgifter om ledande personer hos företaget,
får leverantören åberopa andra företags kapacitet enligt första stycket, endast om
samma företag kommer att utföra de tjänster eller byggentreprenader för vilka
kapaciteten åberopas.]
[17 § Om en leverantör åberopar andra företags kapacitet och kapaciteten är sådan
som avses i 16 § andra stycket, ska leverantören visa att den förfogar över de nödvändiga resurserna.]
[18 § En upphandlande enhet får besluta att leverantörerna och de företag vars
kapacitet leverantören avser att utnyttja ska vara solidariskt ansvariga för fullgörandet
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av kontraktet, om kapaciteten som ska utnyttjas avser ekonomisk och finansiell
ställning.]
[19 § Under de villkor som följer av 16–18 §§ kan också en grupp av leverantörer
enligt 4 kap. 7 § åberopa kapaciteten hos deltagarna i gruppen eller andra företag.]
[Kontroll av om de företag vars kapacitet en leverantör åberopar uppfyller
tillämpliga krav]
[20 § Om villkoren för att kunna tilldelas ett kontrakt är sådana som avses i 9 § och
13 kap. 1–4 §§, ska en upphandlande enhet tillämpa 15 kap. 1–14 §§ lagen
(0000:0000) om offentlig upphandling när den kontrollerar om de andra företag vars
kapacitet en leverantör åberopar enligt 12–19 §§ uppfyller kraven för kvalificeringssystemet eller för val av leverantörer och om förhållandena hos dessa företag
är sådana att det finns skäl för uteslutning.]
[21 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska begära att en
leverantör åberopar ett annat företags kapacitet, om det vid en kontroll enligt 20 §
framkommer att det åberopade företaget inte uppfyller kraven enligt 13 kap. 1 och
2 §§.]
[22 § En upphandlande enhet får besluta att vissa för ett kontrakt avgörande uppgifter
ska utföras direkt av leverantören eller av en av deltagarna i en sådan grupp av
leverantörer som avses i 4 kap. 7 §, trots att leverantören eller gruppen åberopar andra
företags kapacitet, om kontraktet avser tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller
monterings- eller installationsarbeten inom ramen för ett varukontrakt.]
[Kontroll av om leverantörer ska uteslutas]
[23 § En upphandlande enhet ska när den kontrollerar om en leverantör ska uteslutas
med stöd av 13 kap. 1–4 §§ tillämpa 15 kap. 1–14 §§ lagen (0000:0000) om offentlig
upphandling på samma sätt som en upphandlande myndighet enligt den lagen.]
[Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder]
[Kvalitetssäkringsstandarder]
[24 § Om en upphandlande enhet kräver att leverantörerna visar upp ett intyg utfärdat
av ett oberoende organ om att leverantören följer vissa kvalitetssäkringsstandarder,
inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, ska enheten hänvisa
till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standardserier och är
certifierade av ackrediterade organ.
Enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES.
Den ska även godta andra bevis om likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder, om
leverantören
1. inte har möjlighet att erhålla intygen inom gällande tidsfrister och detta inte beror
på leverantören, och
2. visar att åtgärderna stämmer överens med de kvalitetssäkringsstandarder som
enheten har krävt.]
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[Miljöledningsstandarder]
[25 § Om en upphandlande enhet kräver att leverantörerna visar upp ett intyg utfärdat
av ett oberoende organ om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller
miljöledningsstandarder, ska enheten hänvisa till
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den
25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas),
2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i samma
förordning, eller
3. andra miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder från ackrediterade organ.
Enheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES.
Den ska även godta andra bevis om likvärdiga miljöledningsåtgärder, om leverantören
kan visa
1. att denne inte har möjlighet att få intygen utfärdade eller att erhålla dem inom
gällande tidsfrister och detta inte beror på leverantören, och
2. att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem
eller den miljöledningsstandard som enheten har krävt.]

15 kap. Tilldelning av kontrakt
[Grunder för utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt]
[Tilldelning av kontrakt]
[1 § En upphandlande enhet ska tilldela ett kontrakt den leverantör vars anbud är det
ekonomiskt mest fördelaktiga för enheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska utvärderas på
grundval av antingen
1. pris eller
2. kostnad.
Vid en utvärdering enligt andra stycket 2, ska enheten ta hänsyn till tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet.]
[2 § Om leverantörens anbud inte överensstämmer med tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §, får enheten besluta att leverantören inte
ska tilldelas kontraktet enligt 1 § första stycket.]
[Tilldelningskriterier för utvärdering av anbud]
[3 § När en enhet utvärderar ett anbud på grundval av kostnad enligt 1 § andra stycket
2, ska enheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet såsom en
analys av kostnaderna under livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad eller
en bedömning av det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
Kostnadseffektiviteten ska bedömas på grundval av tilldelningskriterier såsom
kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter.]
[Tilldelningskriteriernas utformning]
[4 § Tilldelningskriterierna ska anses vara kopplade till föremålet för kontraktet, om
de i alla avseenden avser den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska levereras,
tillhandahållas eller utföras genom kontraktet och berör kontraktsföremålet under dess
livscykel.]
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[5 § Tilldelningskriterierna
1. ska garantera en effektiv och rättvis konkurrens,
2. får inte ha en sådan utformning, att en bedömning på grundval av dem får den
effekten, att de ger enheten en obegränsad valfrihet vid utvärderingen av anbuden, och
3. ska kompletteras med specifikationer som gör det möjligt att effektivt kontrollera
de uppgifter som lämnas av leverantörerna såvitt avser frågan om hur väl anbuden
uppfyller tilldelningskriterierna.
Om det finns anledning till det, ska enheten kontrollera om de uppgifter som
leverantören har lämnat in är korrekta.]
[Livscykelkostnader]
[6 § Kostnader under livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad får beaktas
av enheten när den utvärderar ett anbud enligt 3 §.
Kostnader enligt första stycket är sådana som enheten eller någon annan användare
ska betala och som helt eller delvis avser kostnader
1. för förvärv,
2. för användning,
3. för underhåll,
4. vid livslängdens slut, eller
5. för externa miljöeffekter.
Kostnader för externa miljöeffekter får beaktas under förutsättning att miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar och kontrolleras.]
[7 § Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter om
livscykelkostnader leverantörerna ska lämna in till enheten och vilken metod enheten
kommer att använda för att på grundval av dessa uppgifter fastställa
livscykelkostnaderna.]
[8 § Enhetens metod för att bedöma kostnader för externa miljöeffekter enligt 6 §
andra stycket 5 ska
1. grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier,
2. inte på ett otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa av leverantörerna, och
3. vara tillgänglig för leverantörerna.
Metoden för att bedöma kostnaderna enligt första stycket ska utformas så att de
uppgifter som ska lämnas in till enheten kan tillhandahållas av leverantörerna med
rimliga ansträngningar.]
[Viktning av tilldelningskriterier]
[9 § När ett anbud ska utvärderas på grundval av kostnad enligt 1 § andra stycket 2,
ska tilldelningskriterierna viktas inbördes.
Kriterier får viktas av enheten enligt första stycket inom intervall med en lämplig
största tillåtna spridning. Om kriterierna inte är möjliga att vikta, ska enheten i stället
ta hänsyn till dem genom en fallande prioritetsordning.]
[10 § Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelningskriterierna
ska viktas inbördes enligt 9 §.]
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[Onormalt låga anbud]
[11 § En upphandlande enhet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att

priset är onormalt lågt och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kunnat lämna
en förklaring till det låga priset.
En upphandlande enhet ska vidare förkasta en leverantörs anbud om den finner att
priset är onormalt lågt och detta beror på att anbudet inte överensstämmer med
tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §.]
[12 § Ett anbud får förkastas med stöd av 11 § först sedan enheten skriftligen har
begärt att leverantören lämnar en förklaring till det låga anbudet och inte har fått ett
tillfredsställande svar. En sådan begäran om förklaring kan innehålla uppgifter om
1. leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att fullgöra
kontraktet,
2. leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,
3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av
leverantören,
4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på sådana tillämpliga
skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
5. leverantören har fått möjlighet att erhålla statligt stöd, och
6. skyldigheterna som avses i 16 kap. 2–7 §§.]
[13 § Om en upphandlande enhet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av
att leverantören fått ett statligt stöd ska enheten ge leverantören en möjlighet att inom
skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).
Om leverantören efter en sådan åtgärd som avses i första stycket inte kunnat ge in
en förklaring som visar att stödet i fråga är förenligt med EUF-fördraget ska anbudet
förkastas.
En upphandlande enhet som förkastar ett anbud med stöd av andra stycket ska
underrätta Europeiska kommissionen om det.]
[14 § För det fall att enheten behöver information från annan medlemsstat om
uppgifter som lämnas i en förklaring enligt 12 §, ska enheten vända sig till den
kontaktpunkt som avses i 22 kap. 1 § för sådant administrativt bistånd.]

16 kap. Fullgörande av kontrakt
Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt
1 § En upphandlande enhet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och
andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska vara
kopplade till kontraktsföremålet i den mening som avses i 15 kap. 4 §.
Villkoren ska anges i upphandlingsdokumenten.
[När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt]
[2 § En leverantör får för fullgörandet av ett kontrakt som denne har tilldelats anlita
underleverantörer som ska fullgöra kontraktet i enlighet med de skyldigheter som
avses i 4 kap. 4 §.]
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[Uppgifter om hur leverantören planerar att kontraktet ska fullgöras]
[3 § En upphandlande enhet får begära att leverantörer ska lämna in uppgifter om hur
stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att anlita
underleverantörer enligt 2 §, och de underleverantörer som leverantören avser att
anlita för att fullgöra kontraktet i den delen.]
[Betalning direkt till en underleverantör]
[4 § Enheten får betala för kontraktets fullgörande direkt till en sådan underleverantör
som avses i 2 §, om denne begär det och kontraktets art så tillåter.
Om enheten ska betala ut ersättningen direkt till en underleverantör enligt första
stycket, ska den fastställa ordningen för detta.]
[Offentliggörande]
[5 § Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange
1. de uppgifter leverantörerna ska lämna in till enheten enligt 3 §, och
2. om myndigheten avser att tillämpa sådan direktbetalning till underleverantörer
som avses i 4 § och i så fall enligt vilken ordning den ska genomföra direktbetalningarna.]
[Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas]
[6 § En upphandlande enhet ska ställa krav på att den leverantör som har tilldelats ett
kontrakt ska lämna in sådana uppgifter som avses i 7 § innan leverantören påbörjar
fullgörandet av kontraktet, om kontraktet avser
1. färdigställande av en byggentreprenad eller
2. en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av
myndigheten.]
[7 § Enheten ska enligt 6 § ställa krav på att leverantören anger namn på och kontaktuppgifter för sådana underleverantörer som anlitas enligt 2 §. Samma uppgifter
ska lämnas för legala ställföreträdare för dessa underleverantörer.
Enheten ska också ställa krav på att leverantören ska underrätta enheten om varje
ändring av sådana uppgifter som avses i första stycket som görs under kontraktets
löptid.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en
varuleverantör.]
[Ändringar av kontrakt och ramavtal under löptiden]
[Ändring av kontrakt utan att en ny upphandling genomförs]
[8 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras under dess löptid utan att den upphandlande enheten genomför en ny upphandling, endast om ändringarna är sådana
som avses i 9–14 §§.]
[Mindre ändringar av kontraktsvärdet]
[9 § En ändring av kontraktsvärdet medför inte att upphandlingen ska göra om i fall
den är lägre än de värden som följer av andra stycket och den inte medför att
kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras. Värdet av ändringen ska
bedömas på grundval av det samlade nettovärdet av flera ändringar, om ändringarna
har genomförts som successiva ändringar.
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Värdet av ändringen enligt första stycket ska vara lägre än
1. tillämpligt tröskelvärde enligt 5 kap. och
2. 10 procent av det ursprungliga kontraktets värde, om det är ett varu- eller
tjänstekontrakt, eller 15 procent av det ursprungliga kontraktets värde, om det är ett
byggentreprenadkontrakt.]
[Ändringar i särskilda fall]
[10 § En ändring är tillåten om den görs enligt en sådan ändringsklausul som avses i
andra stycket och den inte medför att kontraktets eller ramavtalets övergripande
karaktär ändras.
En ändringsklausul ska klart, exakt och entydigt beskriva under vilka förutsättningar den kan tillämpas. Den ska också ange omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.]
[11 § En ändring genom en sådan kompletterande beställning som avses i andra
stycket är tillåten oberoende av beställningens värde.
En beställning får göras som en kompletterande beställning av varor, tjänster eller
byggentreprenader som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen från den
leverantör som har tilldelats kontraktet, om
1. beställningen har blivit nödvändig att göra,
2. ett byte av leverantör inte kan göras av ekonomiska eller tekniska skäl, och
3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större
omkostnader för den upphandlande myndigheten.]
[12 § En ändring är tillåten om behovet av den har uppstått till följd av omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse och om den inte
medför att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras.]
[13 § Byte av den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet till en annan
leverantör är en tillåten ändring om
1. det inte finns skäl att utesluta den nya leverantören med stöd av 13 kap. och
denne uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer i den ursprungliga upphandlingen enligt 14 kap. 8 och 9 §§,
2. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens
ställe till följd av företagsomstruktureringar, och
3. omstruktureringarna inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet.
Om den upphandlande enheten övertar den ursprungliga leverantörens skyldigheter
gentemot leverantörens underleverantörer, ska det också anses vara ett byte av
leverantör och en tillåten ändring.]
[Övriga ändringar som inte är att anse som väsentliga]
[14 § En ändring som inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§ ska ändå anses vara
en tillåten ändring om den inte är väsentlig enligt andra stycket.
En ändring ska anses vara väsentlig om
1. den inför nya villkor i kontraktet som om de hade ingått i den ursprungliga
upphandlingen hade medfört att andra anbudssökande bjöds in att delta, att andra
anbud blev aktuella att utvärdera eller att ytterligare leverantörer deltog i upphandlingen än de som bjöds in, utvärderades eller deltog i den ursprungliga upphandlingen,

164

Bilaga 7
2. den innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till
förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet på ett sätt som inte medgavs i
det ursprungliga kontraktet eller ramavtalet,
3. den medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller
4. den innebär att den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet byts ut
mot en annan leverantör utan att förutsättningarna enligt 13 § är uppfyllda för ett
sådant byte.]
[Beräkning av prisökningar]
[15 § Vid beräkningen av priset enligt 9 § andra stycket 2 ska det uppdaterade priset
vara referensvärdet, om kontraktet omfattar en indexeringsklausul.]
[Offentliggörande]
[16 § En upphandlande enhet ska i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen beskriva de ändringsklausuler som avses i 10 §.]
[17 § En upphandlande enhet som ändrar ett kontrakt med stöd av 11 eller 12 § ska
offentliggöra detta i ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.]
[Avslutande av kontrakt]
[18 § En upphandlande enhet får avsluta ett kontrakt, om
1. det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 8 § och varan,
tjänsten eller byggentreprenaden därför ska upphandlas,
2. den leverantör som tilldelades kontraktet borde ha uteslutits enligt 13 kap. 1 §,
eller
3. kontraktet inte borde ha tilldelats en leverantör på grund av att denne allvarligt
åsidosatt sådana skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma
på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2014/17/EG och detta har fastställts av Europeiska unionens domstol i ett
förfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.]

17 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet
Definition
1 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som
anordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.
Tillämpningsområdet
2 § Detta kapitel ska tillämpas på projekttävlingar som
1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett tjänstekontrakt, eller
2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.
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Beräkning av tröskelvärden för projekttävlingar
3 § Tröskelvärdet i 5 kap. 1 § ska för projekttävlingar som avses i 2 § 1
beräknas på grundval av värdet av tjänstekontraktet, exklusive
mervärdesskatt, med i förekommande fall tillägg för tävlingspriser eller
ersättningar till deltagarna.
4 § Tröskelvärdet i 5 kap. 1 § ska för projekttävlingar som avses i 2 § 2
beräknas på grundval av summan av de priser och ersättningar som ska
betalas till deltagarna och det beräknade värdet exklusive mervärdesskatt av
de tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller vinnarna i
tävlingen.
Annonsering
5 § En upphandlande enhet som avser att anordna en projekttävling ska
annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).
Om den upphandlande enheten har för avsikt att efter projekttävlingen
tilldela ett tjänstekontrakt i enlighet med bestämmelserna om förhandlat
förfarande utan föregående annonsering, ska detta anges i annonsen om
tävlingen.
6 § Resultatet av en projekttävling ska sändas till Europeiska unionens
publikationsbyrå inom 30 dagar efter det att projekttävlingen har avslutats.
Val av deltagare
7 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den
upphandlande enheten ska ange kriterier för urvalet av deltagare.
Antalet tävlingsdeltagare som bjuds in ska vara så stort att effektiv
konkurrens uppnås.
Juryn och dess sammansättning
8 § En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i juryn
ska vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i
projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att
få delta i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha
motsvarande kvalifikationer.
Juryns beslut
9 § Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut.
Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det
inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten ska gälla
fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.
Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om
projekttävlingen beaktas.
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10 § Juryn ska lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilket
tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet ska innehålla en motivering till
rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas
behov av att göra.
Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor
som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspekter.
Fullständiga protokoll ska upprättas över dialogen mellan ledamöterna i
juryn och tävlingsdeltagarna.

18 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land
Tillämpningsområdet
1 § För anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket
Europeiska unionen inte har slutit avtal som tillförsäkrar företag från unionen
jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredje land, tillämpas 2
och 3 §§. Detta gäller dock inte om något annat följer av åtaganden som
unionen eller Sverige har med tredje land.
Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land får förkastas
2 § En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt förkasta ett
anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, om andelen sådana
varor, bestämd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen, uppgår till mer än hälften av det totala värdet av de varor som
anbudet omfattar.
Med vara avses även programvara för användning i ett telekommunikationsnät.
Företräde vid flera likvärdiga anbud
3 § Om prisskillnaden mellan två eller flera anbud inte är större än tre procent
och anbuden i övrigt är likvärdiga vid en bedömning enligt 15 kap. 1 §, ska
företräde ges anbud som inte kan förkastas med stöd av 2 §.

19 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet samt
upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda
tjänster
Tillämpningsområdet
1 § Detta kapitel gäller i fråga om
1. upphandling och projekttävling enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 2,
2. tilldelning av kontrakt enligt 2 kap. 2 §, och
[3. upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda
tjänster).]
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Bestämmelsen om direktupphandling i 7 § andra stycket gäller dock inte
vid sådan tilldelning av kontrakt som avses i första stycket 2.
Tillämpliga bestämmelser
2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även
– 1 kap. (lagens innehåll och definitioner),
– 2 kap. (lagens tillämpningsområde),
– 3 kap.
(undantag
från
lagens
tillämpningsområde),
utom
11–17 §§ om interna kontrakt vid tilldelning av sådana kontrakt som avses i
2 kap. 2 §,
– 4 kap. (allmänna bestämmelser), [utom 10–13 §§ om tilldelning av ett
kontrakt i separata delar,]

– 7 kap. (upphandling genom ramavtal och inköpscentraler och annan
samordnad upphandling), [utom 10–19 §§ om gränsöverskridande gemensam
upphandling,]

– 8 kap. (dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner), utom 4 och
5 §§ om upphandlingsdokumenten och det dynamiska inköpssystemets
giltighetstid,
8
och
11 §§
om
tidsfrister
samt
12 och 13 §§ om tilldelning av kontrakt och egen försäkran,
– 9 kap. 6 § (uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska
specifikationer),
– 9 kap. 13–16 §§ (märken),
– 16 kap. 1 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
– 20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
– 21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
[– 22 kap. (tillsyn och vägledning).]
[Vid upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 (sociala tjänster och andra
särskilda tjänster) tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap.
1–5 och 7–12 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4–7 §§ och om information om
förfaranden för tilldelning av kontrakt i 12 kap. 19 och 20 §§, om värdet av
upphandlingen uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 5 kap.]
[Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 14 kap. 3–6 §§ får tillämpas vid användning
av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal enligt detta kapitel.]

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det
sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap.
3 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna om
konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 1 § 5 och 12–22 §§, 11 kap. 3 och 14 §§
och 14 kap. 10 §.
Definitioner som gäller för detta kapitel
4 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss
form.
5 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har
rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande
enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
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6 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att
ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder vissa
leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla
med en eller flera anbudsgivare.
Upphandlingsförfaranden
7 § En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande,
urvalsförfarande eller vid ett dynamiskt inköpssystem genom ett selektivt
förfarande enligt 6 kap. 3 §.
Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde uppgår till
högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §. Vidare får
direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall då
förutsättningarna för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering som
avses i 6 kap. 5–11 §§ eller 17 kap. 5 § andra stycket är uppfyllda eller om
det finns synnerliga skäl. Den upphandlande enheten ska besluta riktlinjer för
användning av direktupphandling.
Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 3 §, användas om inte
förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.
Beräkning av värdet av en upphandling
8 § Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska
betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att
kringgå bestämmelserna i denna lag.
Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler som anges i
upphandlingsdokumenten beaktas som om de utnyttjats.
Vid beräkningen ska den upphandlande enheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av enheten under räkenskapsåret.
Annonsering
9 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande enheten begära anbud
genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller
genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.
Vid urvalsförfarande ska den upphandlande enheten publicera en
ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig. Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som
den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det
som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska
uppnås.
För att genomföra en upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska
den upphandlande enheten publicera en ansökningsinbjudan genom en
annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska
finnas tillgänglig i databasen under hela det dynamiska inköpssystemets
giltighetstid.
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Innehåll i en annons
10 § En annons om upphandling enligt 9 § ska innehålla uppgift om
föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande
enheten.
Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla
uppgift om
1. hur en anbudsansökan får lämnas, och
2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.
Vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem ska annonsen med
ansökningsinbjudan innehålla uppgift om
1. vilken typ av köp och vilka kvantiteter som systemet avser,
2. all nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska
utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för
anslutning,
3. eventuell indelning i olika kategorier och vad som i så fall karakteriserar
dessa, och
4. det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.
Annonsering vid förhandsinsyn
11 § En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom
direktupphandling enligt 7 § andra stycket får annonsera sin avsikt i en
elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om innehållet i en annons om förhandsinsyn.
Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten vid annonsering
12 § Den upphandlande enheten ska vid annonsering enligt 9 eller 11 § med
elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till
upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen skickas för publicering.
Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.
Om den upphandlande enheten inte kan ge elektronisk tillgång till något
upphandlingsdokument enligt första stycket, ska annonsen upplysa om hur
tillgång kan ges till dokumentet på annat sätt. En sådan upplysning ska
innehålla uppgift om tidsfristen för att begära tillgång till dokumentet.
Första och andra styckena gäller även när den upphandlande enheten
annonserar om upphandling enligt 10 kap. 2 §.
[Kommunikationsmedel vid upphandling]
[13 § Bestämmelserna i 12 kap. 1–10 §§ och 11 § första stycket gäller för anbudsansökningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel.]
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Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
14 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med
ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med
anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då
ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 9 § andra eller tredje stycket.
Vid ett dynamiskt inköpssystem ska inte några tidsfrister gälla för
anbudsansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första
specifika upphandlingen skickats.
Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
15 § Den upphandlande enheten ska vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och dynamiskt inköpssystem till
alla anbudsgivare som deltar i upphandlingsförfarandet lämna ut
kompletterande handlingar och kompletterande upplysningar om
upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för att
komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar har begärts i god tid.

[Mottagande och öppnande av anbud]
[16 § Försändelser med anbud ska, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång,
öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande
enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person
som utsetts av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den
som framställt begäran.
Anbuden ska öppnas samtidigt.]
[Komplettering, förtydligande och färdigställande av information och
dokumentation som ska lämnas av leverantörer i en upphandling]
[17 § Om den information eller dokumentation som ska lämnas av leverantörerna är
eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller om dokument saknas, får den
upphandlande enheten begära att en eller flera leverantörer kompletterar, förtydligar
eller färdigställer relevant information eller dokumentation.
Åtgärderna enligt första stycket ska vara förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet.]
[Kontroll och uteslutning av leverantörer]
[18 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en
leverantör från deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i
13 kap. 1 §.
En leverantör får uteslutas i enlighet med 13 kap. 2–4 §§.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden
som avses i första och andra styckena ska i något av upphandlingsdokumenten eller
skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna.]
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[19 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina åligganden avseende skatter
eller socialförsäkringsavgifter i Sverige enligt 13 kap. 2 § ska den upphandlande
myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.]
[Begränsad kontroll]
[20 § En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör
leverantörens lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra
och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda
handlingarna.
I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och
kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som enheten avser att bjuda in till
förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som enheten
avser tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna
bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 28 §.
I ett urvalsförfarande ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och
kontrolleras när det gäller de anbudssökande som enheten avser att bjuda in att lämna
anbud respektive att förhandla.]

Egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska
inköpssystem
21 § En leverantör som vid ett dynamiskt inköpssystem lämnar in en
anbudsansökan får också lämna in en egen försäkran om att det inte finns
grund för uteslutning av leverantören enligt 18 § och att leverantören i övrigt
uppfyller de krav som den upphandlande enheten har ställt.
Den upphandlande enheten får när som helst under det dynamiska
inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen
försäkran som avses i första stycket.
Innan den upphandlande enheten tilldelar ett kontrakt enligt det dynamiska
inköpssystemet ska enheten från den leverantör som den avser att tilldela
kontraktet begära in och kontrollera de uppgifter som ligger till grund för en
sådan egen försäkran som avses i första stycket. Leverantören ska ges skälig
tid att komma in med de begärda handlingarna.
Prövning av anbudsansökningar och anbud
22 § En upphandlande enhet ska pröva alla de anbudsansökningar och anbud
som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 18 §.
[Tillgång till andra företags kapacitet]
[23 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa andra
företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande från de
andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över
nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.]
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[Tilldelning av kontrakt]
[24 § En upphandlande enhet ska tilldela ett kontrakt den leverantör vars anbud är det
ekonomiskt mest fördelaktiga för enheten.
Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska utvärderas på
grundval av antingen
1. pris eller
2. kostnad.
Vid en utvärdering enligt andra stycket 2, ska enheten ta hänsyn till tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet.]
[25 § När ett anbud ska utvärderas på grundval av kostnad enligt 24 § andra stycket 2,
ska tilldelningskriterierna viktas inbördes.
Kriterier får viktas av enheten enligt första stycket inom intervall med en lämplig
största tillåtna spridning. Om kriterierna inte är möjliga att vikta, ska enheten i stället
ta hänsyn till dem genom en fallande prioritetsordning.
Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelningskriterierna
ska viktas inbördes.]
[Onormalt låga anbud]
[26 § En upphandlande enhet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att
priset är onormalt lågt och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kunnat lämna
en förklaring till det låga priset.
En upphandlande enhet ska vidare förkasta en leverantörs anbud om den finner att
priset är onormalt lågt och detta beror på att anbudet inte överensstämmer med
tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 4 kap. 4 §.
Ett anbud får dock förkastas först sedan enheten skriftligen begärt en förklaring till
det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.]
[Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar]
[27 § En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en upphandling.
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.
Första stycket gäller inte om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr.]

28 § Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog
och dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som
avses i 12 kap. 13 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 14 §.
Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut om
leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast
möjligt.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått
sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket. Vid
urvalsförfarande ska den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande
anges i inbjudan att lämna anbud.
[29 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande enhet som inte omfattas
av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar

173

Bilaga 7
med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar, information som avses i 12 kap. 19 §, sådana dokument som avses
i 27 § och liknande dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.]

Projekttävlingar
30 § Bestämmelserna i 17 kap. 2 och 7–10 §§ gäller även för projekttävlingar
som understiger tröskelvärdet i 5 kap. 1 §, om tävlingens värde överstiger det
i 7 § andra stycket angivna värdet.
Vid anordnande av projekttävlingar ska 7 § tillämpas. En projekttävling ska
annonseras enligt 9 eller 11 §.
Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
Avtalsspärr
Allmänna bestämmelser om avtalsspärr
1 § Om en upphandlande enhet är skyldig att skicka en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 13 § första stycket eller 19 kap. 28 § och
underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det att
underrättelsen skickades.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.
Om en upphandlande enhet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr
än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av
den angivna perioden.
Undantag från avtalsspärr
2 § Avtalsspärr gäller inte
1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående
annonsering med stöd av 6 kap. 5–9 eller 11 §§,
2. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem,
3. vid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § andra stycket, eller
4. vid sådan direkttilldelning och sådana nödåtgärder som avses i 2 kap. 2 §
andra stycket 1 och 3.
Avtalsspärr vid förhandsinsyn
3 § Vid förhandsinsyn enligt 10 kap. 9 § eller 19 kap. 11 § får den
upphandlande enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att
annonsen om förhandsinsyn publicerats.
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Överprövning
Allmänna bestämmelser om överprövning
4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma
att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva
1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande enhet och
en leverantör.
Behörig domstol
5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars
domkrets den upphandlande enheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
[Domsrätt och behörig domstol vid överprövning av en gränsöverskridande
gemensam upphandling]
[6 § Om tillämpliga nationella bestämmelser enligt 7 kap. 14, 15 eller 19 §§ är
bestämmelserna i denna lag, ska en ansökan om överprövning av en gränsöverskridande gemensam upphandling enligt 7 kap. 13 eller 18 §§ göras vid allmän förvaltningsdomstol.
En ansökan om överprövning av en gränsöverskridande gemensam upphandling
enligt första stycket ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets
1. den upphandlande enheten har sin hemvist, om ansökan gäller en upphandling
enligt 7 kap. 13 §, eller
2. den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller bedriver sin
verksamhet, om ansökan gäller en upphandling enligt 7 kap. 18 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.]

Överprövning av en upphandling
7 § Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande
principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande enheten och en leverantör.
8 § Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en
upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 9, 10 eller 11 §§, ska rätten, på
yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 14–
16 §§.
Förlängd avtalsspärr
9 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter
avtalsspärr enligt 1 eller 3 §§ att gälla under handläggningen i
förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).
Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.
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Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
10 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 9 §§ inte gäller får rätten besluta att
den upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
Tiodagarsfrist
11 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 9 §, får den upphandlande
enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten
har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 10 §,
får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett
beslut enligt 10 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.
Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
12 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till
förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.
13 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande enheten med ett elektroniskt medel har skickat en
underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om
överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från
utskickandet.
Överprövning av ett avtals giltighet
14 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits
1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 2 eller 3 §, 18 kap. 5 § eller
19 kap. 8 § under förutsättning att
a) direktupphandling enligt 19 kap.,
b) sådan direkttilldelning som avses i 2 kap. 2 § andra stycket 1, eller
c) sådan nödåtgärd som avses i 2 kap. 2 § andra stycket 3
inte får användas,
2. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.
10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.
Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 9 §, ett interimistiskt beslut enligt
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10 § eller tiodagarsfristen i 11 § eller om avtalet har slutits före en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 13 § första stycket eller
19 kap. 28 §.. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de
grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller
kan komma att lida skada.
15 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta
att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 14 § är
uppfyllda.
16 § Bestämmelserna om ogiltighet i 14 § ska inte tillämpas
1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt ett
dynamiskt inköpssystem, om den upphandlande myndigheten skickat en
underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 13 § första stycket, samt
iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §.
2. om en upphandlande enhet genom förhandsinsyn enligt 10 kap. 9 § eller
19 kap. 11 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit
avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.
Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet
17 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har
bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
18 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har
gått från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 7 §,
eller
2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena
och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en
sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 14 §.
Beräkning av vissa tider
19 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister
enligt 11 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.
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Förbud mot överklagande
20 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av
10 kap. kommunallagen (1991:900).
Skadestånd
21 § En upphandlande enhet som inte har följt bestämmelserna i denna lag
ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader
för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet
av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes
möjligheter att tilldelas kontraktet.
22 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den
tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en
leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 14 § genom ett avgörande som
har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 kap. Upphandlingsskadeavgift
Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska
betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om
1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 9 §,
2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 20 kap. 15 §, eller
3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering
enligt 10 kap. 1–5 eller 6 § eller 19 kap. 9 §.
2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att
en upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
anges i 1 § 1 och 2.
Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en
upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i
1 § 3.
Behörig domstol
3 § En ansökan om att en upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den
upphandlande enheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Avgiftens storlek
4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst
10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.
Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 5 kap. 2, 3 eller 4 §§ eller
19 kap. 8 §.
5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det
finns synnerliga skäl.
Tidsfrister för ansökan om avgift
6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha
kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.
7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en
eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 18 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit
laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft.
När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 18 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.
Betalning av avgift m.m.
8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.
9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30
dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller
inom den längre tid som anges i avgörandet.
Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda
avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.
10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet
beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.
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22 kap. Tillsyn och vägledning
[Allmänna bestämmelser om tillsyn och samarbete med Europeiska
kommissionen]
[1 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
vilken myndighet som ska utöva tillsyn över upphandlingen enligt denna lag och om
vilken myndighet som ska vara kontaktpunkt för samarbete med Europeiska
kommissionen när det gäller tillämpningen av denna lag.]
[2 § Tillsynsmyndigheten får vid sin tillsyn inhämta alla nödvändiga upplysningar för
sin tillsynsverksamhet från upphandlande enheter eller den som kan antas vara en
upphandlande enhet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt
förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat
förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den
upphandlande enheten.]
[3 § En upphandlande enhet och den som kan antas vara en upphandlande enhet är
skyldig att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin
tillsyn.]
[Föreläggande]
[4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt
denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande enhet eller den som kan antas
vara en upphandlande enhet att lämna uppgift, att visa upp en handling eller att lämna
över en kopia av handlingen.
Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart hos allmän
förvaltningsdomstol.]
[Behörig domstol]
[5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.]

Uppgiftsskyldighet för den upphandlande enheten
6 § Den upphandlande enheten ska till den myndighet som regeringen
bestämmer lämna uppgift om den totala summan av de utbetalningar som
enheten har gjort under ett år enligt kontrakt som tilldelats enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
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3. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som påbörjats
före ikraftträdandet.
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Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.
Nace
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45
Denna huvudgrupp omfattar:
Byggverksamhet
– nybyggnad, renovering och normal
reparation
45.1
Mark- och
grundarbeten
45.11
Denna undergrupp omfattar:
Rivning av
hus; mark- – rivning och rasering av byggnader och
arbeten
andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, deponering,
nivellering av byggplatser, dikesgrävning,
bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller
mineraler

45.12

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark
Markundersök- Denna undergrupp omfattar:
ning
– provborrning och tagning av kärnprov
för byggande, för geofysiska, geologiska
eller liknande ändamål
Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av
råpetroleum eller naturgas se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält,
utförande av geofysiska, geologiska och
seismiska undersökningar, se 74.20
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Nace
AVDELNING F
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
45.2
Bygg- och
anläggnings
arbeten
42.21
Uppförande
av hus och
andra byggnadsverk

45.22

Takarbeten

BYGGVERKSAMHET
Anmärkning

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av alla slags byggnader,
byggande av anläggningar inom väg- och
vattenbyggnad o.d.
– broar, inklusive sådana för upphöjda
vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät
för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el
och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av
monteringsfärdiga byggnader
Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleumoch naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade
delar av annat material än betong, se
huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20
Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering
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Nace
AVDELNING F
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
45.23
Anläggning
av vägar,
flygfält och
idrottsanlägg
ningar

45.24

45.25

BYGGVERKSAMHET
Anmärkning
Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt andra
kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och landningsbanor
på flygfält
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11
Denna undergrupp omfattar:
Vatten–
byggnad
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbeten,
småbåtshamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
och anlägg- – bygg- eller anläggningsverksamhet som är
ningsarbeten specialiserad inom något för olika slags
konstruktioner gemensamt område och
fordrar specialistkompetens eller specialutrustning
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar,
schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av byggnadsställningar och
arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan
resning och nedmontering, se 71.32
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Nace
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.3
Bygginstallationen
45.31
Denna undergrupp omfattar:
Elinstallationer
installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.
45.32
Denna undergrupp omfattar:
Isoleringsarbeten
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

45.33

45.34

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22
Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och
luftkonditioneringsutrustning inklusive
ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
installationer – installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och
hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar
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Nace
AVDELNING F
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
45.4
Slutbehandling av
byggnader
45.41
Puts-, fasadoch
stuckatörsarbeten
45.42

45.43

45.44

Byggnadssnickeriarbeten

BYGGVERKSAMHET
Anmärkning

Denna undergrupp omfattar:
– anbringande på byggnader och andra
anläggningar av invändig eller utvändig
puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning
Denna undergrupp omfattar:
– installation av icke egentillverkade dörrar,
fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete
med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43
Denna undergrupp omfattar:
Golv- och
väggbelägg- – läggning, uppsättning eller fastsättning i
ningsarbeten byggnader och andra anläggningar av:
– vägg- eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter
Denna undergrupp omfattar:
Måleri- och
glasmästeri- – invändig och utvändig målning av
arbeten
byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och
vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.
Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42
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Nace
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.45
Annan slut- Denna undergrupp omfattar:
behandling
– installation av privata simbassänger
av byggnader – rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och
andra konstruktioner, se 74.70
45.5

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, se
71.32
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[Bilaga 2]
[Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster]
[CPV-kod

Beskrivning

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8;
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade
79611000-0; 79622000-0 [Tillhandahållande tjänster
av hemtjänstpersonal]; 79624000-4 [Förmedling av vårdpersonal] och 79625000-1
[Förmedling av läkare] från 85000000-9 till
85323000-9; 98133100-5, 98133000-4,
98200000-5 och 98500000-8 [Privata hushåll med anställd personal] och 98513000-2
till 98514000-9 [Arbetskrafttjänster för
hushåll, Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal för
enskilda, Tillfällig personal för hushåll och
Hemtjänst]
85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6
[Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1; från 79995000-5
till 79995200-7; från 80000000-4
Undervisning och utbildning till 80660000-8;
från 92000000-1 till 92700000-8 79950000-8
[Tjänster för organisering av utställningar,
mässor och kongresser], 79951000-5
[Organisering av seminarier], 79952000-2
[Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av
kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av
modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av
mässor och utställningar]
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CPV-kod

Beskrivning

75300000-9

Obligatorisk socialförsäkring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7,
98133110-8 och 98130000-3

Andra samhälleliga och personliga tjänster,
inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster

98131000-0

Tjänster i samband med religionsutövande

Hotell- och restaurangtjänster
55100000-1 till 55410000-7; 55521000-8 till
55521200-0 [55521000-8 Catering för privata
hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200- 0 Måltidsleveranser] 55510000-8
[Matsalstjänster], 55511000-5 [Matsalstjänster
och övrig kafeteriaverksamhet för särskild
kundgrupp], 55512000- 2 [Drift av matsal],
55523100-3 [Servering av skolmåltider],
55520000-1 [Catering], 55522000-5 [Catering
för transportföretag], 55523000-2 [Catering för
övriga företag eller övriga institutioner],
55524000-9 [Skolbespisning]
79100000-5 till 79140000-7; 75231100-5;

Juridiska tjänster

75100000-7 till 75120000-3; 75123000-4;
75125000-8 till 75131000-3

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

75200000-8 till 75231000-4

Samhällstjänster

75231210-9 till 75231230-5; 75240000-0 till
75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän
säkerhet och räddningstjänster
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CPV-kod

Beskrivning

Undersöknings- och säkerhetstjänster
79700000-1 till 79721000-4 [Undersökningsoch säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av
försvunna, Patrullering, Utfärdande av ID-kort,
Utredning och Detektivtjänster] 79722000-1
[Grafologi], 79723000-8 [Avfallsanalys]
98900000-2 [Tjänster tillhandahållna av
exterritoriala organisationer och organ] och
98910000-5 [Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ]

Internationella tjänster

Posttjänster
64000000-6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000-7 [Post- och budtjänster],
64110000-0 [Postgång], 64111000-7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter],
64112000-4 [Posttjänster för brev],
64113000- 1 [Posttjänster för paket],
64114000-8 [Postkassörstjänster], 64115000-5
[Förhyrning av postbox], 64116000-2 [Poste
restante-tjänster], 64122000-7 [Internpost]
50116510-9 [Regummering av däck],
71550000-8 [Smedtjänster]
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Definitioner av vissa tekniska specifikationer
I lagen gäller följande definitioner:
a) teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller varukontrakt: en
specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en varas eller en
tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestandanivåer,
formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse,
prestanda, varans användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på
varan angående den beteckning under vilken den saluförs, terminologi,
symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och
etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder
i alla skeden av varans eller tjänstens livscykel, liksom förfaranden vid
bedömning av överensstämmelse.
b) tekniska specifikationer i fråga om byggentreprenadkontrakt: samtliga
tekniska
föreskrifter,
vilka
bland
annat
ska
upptas
i
upphandlingsunderlaget, med angivande av de egenskaper som krävs av
ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller
varan ska kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den
upphandlande enhetens planerade användning. Dessa egenskaper
omfattar miljö- och klimatprestandanivåer, formgivning för alla
användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning), bedömning av överensstämmelse, prestanda,
säkerhet eller mått, inbegripet förfaranden för kvalitetskontroll,
terminologi, symboler, tester och testmetoder, förpackning, märkning
och etikettering, bruksanvisningar samt produktionsprocesser och
produktionsmetoder i alla skeden av byggentreprenadens livscykel.
Egenskaperna omfattar även bestämmelser om projektering och kostnad,
provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden ska antas,
tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga
övriga tekniska villkor som den upphandlande enheten i enlighet med
allmänna eller särskilda förordningar har möjlighet att föreskriva i fråga
om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.
standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt
standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken
överensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:
 internationell standard: en standard som antagits av ett
internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för
allmänheten.
 europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
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 nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en
byggprodukts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i
enlighet med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 nr 305/2011 av
den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG.
gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-området
som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) nr
1025/2012.
teknisk referens: en produkt eller vara, med undantag för europeiska
standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet
med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.
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3. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar
Härigenom föreskrivs att 18 § lagen
förvaltningsdomstolar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

(1971:289)

om

allmänna

Föreslagen lydelse

18 §1
En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam
1. vid åtgärd som avser endast måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan
förvaltningsrätt,
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller
annat uppenbart förbiseende och
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten
rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.
Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant
slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid
förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
uppgifts
eller
handlings
undantagande
från
kontroll
enligt
skatteförfarandelagen eller annan skatteförfattning,
3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om
tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart
omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag,
mål om vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om
tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt
12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte
har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen
1

Senaste lydelse 2013:312.
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(2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål
enligt fängelselagen (2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m.,
4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt
eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt
skatteförfattningarna,
5. mål enligt lagen (2007:1091) om
5. mål enligt lagen (0000:000) om
offentlig
upphandling,
lagen offentlig
upphandling,
lagen
(2007:1092) om upphandling inom (0000:000) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna eller lagen
och
posttjänster
eller
lagen (2011:1029) om upphandling på
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
försvars- och säkerhetsområdet,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock
endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)
om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena
vatten,
energi,
transporter
och
porttjänster.
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4. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Härigenom föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

39 §1
Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala
arbetstagarorganisationen eller, om en sådan inte finns, den arbetstagarorganisation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren
tilltänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet
åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som är allmänt
godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller
verkställas av arbetsgivaren.
Vid upphandling enligt lagen
Vid upphandling enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upp- (0000:000) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om handling, lagen (0000:000) om
upphandling inom områdena vatten, upphandling inom försörjningsenergi, transporter och posttjänster, sektorerna, lagen (2008:962) om
eller
lagen
lagen
(2008:962)
om valfrihetssystem
valfrihetssystem
eller
lagen (2011:1029) om upphandling på
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får en
försvars- och säkerhetsområdet får en förklaring enligt första stycket göras
förklaring enligt första stycket göras endast om den grundar sig på
endast om den grundar sig på omständigheter som anges i
omständligheter som anges i
– 13 kap. 3 § och 19 kap. 17 §
– 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 §
lagen om offentlig upphandling,
lagen om offentlig upphandling,
– 13 kap. 3 och 4 §§ samt 19 kap.
– 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap.
13 § lagen om upphandling inom 18 § lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna,
och posttjänster,
– 7 kap. 1 § lagen om valfrihetssystem, eller
– 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet.
40 §2
Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen saknar fog
för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagarorganisationen

1
2

Senaste lydelse 2011:1033.
Senaste lydelse 2011:1033.
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vid sådan upphandling som avses i 39 § andra stycket har grundat sin
förklaring på andra omständigheter än som anges i
– 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 §
– 13 kap. 3 § och 19 kap. 17 §
lagen (2007:1091) om offentlig lagen (0000:000) om offentlig
upphandling,
upphandling,
– 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap.
– 13 kap. 3 och 4 §§ samt 19 kap.
13 §
lagen
(2007:1092)
om 18 §
lagen
(0000:000)
om
upphandling inom områdena vatten, upphandling
inom
försörjenergi, transporter och posttjänster,
ningssektorerna,
– 7 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, eller
– 11 kap. 2 § och 15 kap. 13 § lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den
fråga som förhandlingen avser, ska 39 § inte tillämpas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är
tillämpliga.
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5. Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Härmed föreskrivs att 2 kap. 11 och 13 §§ kulturmiljölagen (1988:950) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
11 §1
Om det behövs en arkeologisk utredning för att ta reda på om en
fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större
markområde tas i anspråk, ska kostnaden för utredningen betalas av
företagaren. Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg,
större enskild väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större
vattenverksamhet och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller
handelsändamål.
Ett beslut om arkeologisk utEtt beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen. redning fattas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska i beslutet ange Länsstyrelsen ska i beslutet ange
vem som ska utföra utredningen. Då vem som ska utföra utredningen. Då
gäller inte lagen (2007:1091) om gäller inte lagen (0000:000) om
offentlig upphandling och lagen offentlig upphandling och lagen
(2007:1092) om upphandling inom (0000:000) om upphandling inom
Länsområdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna.
och posttjänster. Länsstyrelsen ska styrelsen ska beakta att utredningen
beakta att utredningen ska vara av ska vara av vetenskapligt god kvalivetenskapligt god kvalitet och tet och genomföras till en kostnad
genomföras till en kostnad som inte som inte är högre än vad som är
med
hänsyn
till
är högre än vad som är motiverat motiverat
omständigheterna.
med hänsyn till omständigheterna.

1

Senaste lydelse 2013:548.
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13 §2
Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på
1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara
fornfynd och förmedla resultaten, eller
2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.
I beslutet om tillstånd ska om möjligt den kostnad anges som åtgärderna
beräknas medföra.
Innan länsstyrelsen prövar en ansökan enligt 12 §, får den besluta om en
arkeologisk förundersökning av fornlämningen, om det behövs för att få ett
tillfredsställande underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att
ställa krav på arkeologisk undersökning.
Länsstyrelsen ska i beslutet om
Länsstyrelsen ska i beslutet om
arkeologisk förundersökning eller arkeologisk förundersökning eller
arkeologisk undersökning ange vem arkeologisk undersökning ange vem
som ska utföra undersökningen. Då som ska utföra undersökningen. Då
gäller inte lagen (2007:1091) om gäller inte lagen (0000:000) om
offentlig upphandling och lagen offentlig upphandling och lagen
(2007:1092) om upphandling inom (0000:000) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna.
ska
beakta
att
och posttjänster. Länsstyrelsen ska Länsstyrelsen
ska
vara
av
beakta att undersökningen ska vara undersökningen
av vetenskapligt god kvalitet och vetenskapligt god kvalitet och
genomföras till en kostnad som inte genomföras till en kostnad som inte
är högre än vad som är motiverat är högre än vad som är motiverat
med hänsyn till omständigheterna.
med hänsyn till omständigheterna.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

2
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6. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning
Härigenom föreskrivs att 5 och 5 g §§ lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Läkarvårdsersättning enligt denna lag lämnas endast till läkare som har
samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i
10 §.
En läkare i privat verksamhet som ger vård enligt avtal med landstinget, får
ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt de grunder som
landstinget och läkaren kommit överens om. Vårdavtalet gäller i stället för
bestämmelserna i denna lag.
Vid ingående av samverkansavtal
Vid ingående av samverkansavtal
och vårdavtal ska landstinget tillämpa och vårdavtal ska landstinget
lagen (2007:1091) om offentlig tillämpa lagen (0000:000) om
upphandling eller lagen (2008:962) offentlig upphandling eller lagen
om valfrihetssystem, om inte annat (2008:962) om valfrihetssystem, om
följer
av
5 a–5 g §§.
Vid inte annat följer av 5 a–5 g §§. Vid
tillämpningen av lagen om offentlig tillämpningen av lagen om offentlig
upphandling ska ingående av upphandling ska ingående av
likställas
med
samverkansavtal
likställas
med samverkansavtal
offentlig upphandling avseende offentlig upphandling avseende
tjänster enligt bilaga 3 till den lagen sociala tjänster och andra särskilda
tjänster.
(B-tjänster).
5 g §2
Bestämmelserna om avtalsspärr,
Bestämmelserna om överprövning
och skadestånd i 16 kap. 1, 2 och 4– överprövning och skadestånd i
6 §§ lagen (2007:1091) om offentlig 20 kap. 1, 4, 5, 7, 10 och 20–22 §§
upphandling i dess lydelse enligt SFS lagen (0000:000) om offentlig
2007:1091 och 16 kap. 3 § lagen om upphandling gäller i fråga om
offentlig upphandling i dess lydelse ersättningsetablering enligt denna
enligt SFS 2009:853 gäller i fråga lag. Vad som sägs där om leverantör,
om ersättningsetablering enligt denna upphandlande myndighet, kontrakt
lag. Vad som sägs där om leverantör, och upphandling ska i stället avse
upphandlande myndighet, kontrakt sökande, landsting, samverkansavtal
och upphandling ska i stället avse respektive
förfarande
om

1
2

Senaste lydelse 2009:79.
Senaste lydelse 2011:1034.
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sökande, landsting, samverkansavtal
respektive
förfarande
om
ersättningsetablering.
Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje
stycket
lagen
om
offentlig
upphandling till underrättelse enligt
9 kap. 9 § ska i stället avse
underrättelse enligt 5 f § denna lag.
Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första
stycket och 5 § lagen om offentlig
upphandling till andra bestämmelser
i den lagen ska i stället avse 5 b–
5 f §§ denna lag.

ersättningsetablering.
Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första
stycket
lagen
om
offentlig
upphandling till underrättelse enligt
12 kap. 13 § första stycket eller
19 kap. 27 § första stycket ska i
stället avse underrättelse enligt 5 f §
denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 7 § och
21 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till andra bestämmelser
i den lagen ska i stället avse 5 b–
5 f §§ denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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7. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi
Härigenom föreskrivs att 5 och 5 g §§ lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Fysioterapiersättning enligt denna lag lämnas endast till fysioterapeut som
har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.
Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i
10 §.
En fysioterapeut i privat verksamhet som ger fysioterapi enligt avtal med
landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt de
grunder som landstinget och fysioterapeuten kommit överens om.
Vårdavtalet gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.
Vid ingående av samverkansavtal
Vid ingående av samverkansavtal
och vårdavtal ska landstinget tillämpa och vårdavtal ska landstinget
lagen (2007:1091) om offentlig tillämpa lagen (0000:000) om
upphandling eller lagen (2008:962) offentlig upphandling eller lagen
om valfrihetssystem, om inte annat (2008:962) om valfrihetssystem, om
följer
av
5 a–5 g §§.
Vid inte annat följer av 5 a–5 g §§. Vid
tillämpningen av lagen om offentlig tillämpningen av lagen om offentlig
upphandling ska ingående av upphandling ska ingående av
likställas
med
samverkansavtal
likställas
med samverkansavtal
offentlig upphandling avseende offentlig upphandling avseende
tjänster enligt bilaga 3 till den lagen sociala tjänster och andra särskilda
tjänster.
(B-tjänster).

1

Senaste lydelse 2013:1145.
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5 g §2
Bestämmelserna om avtalsspärr,
Bestämmelserna om överprövning
och skadestånd i 16 kap. 1, 2 och 4– överprövning och skadestånd i
6 §§ lagen (2007:1091) om offentlig 20 kap. 1, 4, 5, 7, 10 och 20–22 §§
upphandling i dess lydelse enligt SFS lagen (0000:000) om offentlig
2007:1091 och 16 kap. 3 § lagen om upphandling gäller i fråga om
offentlig upphandling i dess lydelse ersättningsetablering enligt denna
enligt SFS 2009:853 gäller i fråga lag. Vad som sägs där om leverantör,
om ersättningsetablering enligt denna upphandlande myndighet, kontrakt
lag. Vad som sägs där om leverantör, och upphandling ska i stället avse
upphandlande myndighet, kontrakt sökande, landsting, samverkansavtal
förfarande
om
och upphandling ska i stället avse respektive
sökande, landsting, samverkansavtal ersättningsetablering.
respektive
förfarande
om
ersättningsetablering.
Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första
Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje
lagen
om
offentlig
stycket
lagen
om
offentlig stycket
upphandling till underrättelse enligt upphandling till underrättelse enligt
9 kap. 9 § ska i stället avse 12 kap. 13 § första stycket eller
19 kap. 27 § första stycket ska i
underrättelse enligt 5 f § denna lag.
stället avse underrättelse enligt 5 f §
denna lag.
Hänvisningarna i 20 kap. 7 § och
Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första
stycket och 5 § lagen om offentlig 20 § första stycket lagen om offentlig
upphandling till andra bestämmelser upphandling till andra bestämmelser
i den lagen ska i stället avse 5 b- i den lagen ska i stället avse 5 b5 f §§ denna lag.
5 f §§ denna lag.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

2
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8. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om
valfrihetssystem
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2008:962) om valfrihetssystem
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 10 §, och närmast före
10 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1§
Denna lag gäller när en uppDenna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att handlande myndighet beslutat att
tillämpa valfrihetssystem vad gäller tillämpa valfrihetssystem vad gäller
inom
hälsovård
och
tjänster
inom
hälsovård
och tjänster
socialtjänster, som är upptagna som socialtjänster, som omfattas av CPVB-tjänster i kategori 25 i bilaga 3 till kod 79611000-0 eller 85000000-9 till
enligt
lagen (2007:1091) om offentlig 85323000-9
och
rådets
upphandling. Lagen gäller dock inte Europaparlamentets
tjänster som omfattas av CPV-kod förordning (EEG) nr 2195/2002 av
85311300-5
(barnoch den 5 november 2002 om en
ungdomsomsorg) enligt Europa- gemensam terminologi vid offentlig
parlamentets och rådets förordning upphandling. Lagen gäller dock inte
EEG nr 2195/2002 av den 5 tjänster som omfattas av CPV-kod
85321000-5
eller
november 2002 om en gemensam 85311300-5,
terminologi vid offentlig upphand- 85322000-2.
ling.
Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde
har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en
upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den
upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem
inom alla berörda områden.
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10 kap.
Uppgiftsskyldighet
för
den
upphandlande myndigheten
10 §
Den upphandlande myndigheten
ska till den myndighet som
regeringen bestämmer lämna uppgift
om den totala summan av de
utbetalningar som den upphandlande
myndigheten har gjort under ett år
enligt kontrakt som tecknats enligt
denna lag.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första
stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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9. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
4 §1
En nämnd i en kommun, i ett
En nämnd i en kommun, i ett
landsting eller i ett kommunal- landsting eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse förbund får efter överenskommelse
med en inköpscentral uppdra åt med en inköpscentral uppdra åt
anställda i inköpscentralen att i en anställda i inköpscentralen att i en
upphandling besluta på nämndens upphandling besluta på nämndens
vägnar.
Detta
gäller
under vägnar. Detta gäller när nämnden anförutsättning att inköpscentralen har skaffar varor, tjänster eller bygganlitats av nämnden för att medverka entreprenader genom en inköpsvid upphandlingen i egenskap av central enligt 7 kap. 12 § lagen
(0000:000) om offentlig upphandling
ombud enligt
eller 7 kap. 7 § lagen (0000:000) om
upphandling
inom
försörjningssektorerna.
1. 4 kap. 22 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, eller
2. 4 kap. 4 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster.
Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900).
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på
vilka lagen (2007:1091) om offentlig upphandling är tillämplig.

1

Senaste lydelse 2012:389.
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10.
Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
19 kap.
3 §1
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,
överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.
Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett
arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda
erbjuder sig att utföra.
Om ett ärende enligt första stycket
Om ett ärende enligt första stycket
rör upphandling, får uppgift som rör rör upphandling, får uppgift som rör
anbud eller som rör motsvarande anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett erbjudande inom en kommun, ett
landsting eller en myndighet eller landsting eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte i mellan statliga myndigheter inte i
något fall lämnas till någon annan än något fall lämnas till någon annan än
den som har lämnat anbudet eller den som har lämnat anbudet eller
erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudandet förrän alla anbud eller
erbjudanden offentliggörs eller beslut erbjudanden offentliggörs eller beslut
om leverantör och anbud fattats eller om leverantör och anbud fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts. ärendet dessförinnan har slutförts.
Under en elektronisk auktion får Under en elektronisk auktion får
dock lämnas sådana uppgifter som dock lämnas sådana uppgifter som
avses i 5 a kap. 11 § lagen avses i 8 kap. 26 § lagen (0000:000)
(2007:1091)
om
offentlig om offentlig upphandling, 8 kap.
lagen
(0000:000)
om
upphandling, 5 a kap. 11 § lagen 26 §
inom
(2007:1092) om upphandling inom upphandling
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna eller 6 kap.
lagen
(2011:1029)
om
och posttjänster eller 6 kap. 11 § 11 §
lagen (2011:1029) om upphandling upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet.
på försvars- och säkerhetsområdet.
Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det
allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden
offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

1
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk,
Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten samt i kommunal
affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.
31 kap.
3 §2
Sekretess gäller i affärsverksamhet
Sekretess gäller i affärsverksamhet
en
bank,
ett
kredithos
en
bank,
ett
kredit- hos
marknadsföretag eller ett värde- marknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande pappersbolag som samverkande
kommuner eller landsting utövar ett kommuner eller landsting utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande rättsligt bestämmande inflytande
över för uppgift om en enskilds över för uppgift om en enskilds
eller
personliga
ekonomiska
eller
personliga ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan lämnas ut utan att att uppgiften kan lämnas ut utan att
den enskilde lider skada eller men. I den enskilde lider skada eller men. I
ett ärende enligt lagen (2007:1091) ett ärende enligt lagen (0000:000)
om offentlig upphandling, lagen om offentlig upphandling, lagen
(2007:1092) om upphandling inom (0000:000) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna eller lagen
och
posttjänster
eller
lagen (2011:1029) om upphandling på
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller
försvars- och säkerhetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter
dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att den
endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter i ärenden
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

2

Senaste lydelse 2011:1036.
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11.
Förslag till lag om ändring i lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

När
Arbetsförmedlingen
tillhandahåller valfrihetssystem ska
myndigheten
tillämpa
lagen
(2008:962) om valfrihetssystem för
tjänster som är upptagna som Btjänster i kategori 22, 25 och 27
(CPV-kod 79998000-6 coachning) i
bilaga 3 till lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling.

När
Arbetsförmedlingen
tillhandahåller valfrihetssystem ska
myndigheten
tillämpa
lagen
(2008:962) om valfrihetssystem för
tjänster som omfattas av CPV-kod
79600000-0
till
79635000-4,
85000000-9 till 85323000-9 eller
98500000-8 till 98514000-9 enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EEG) nr 2195/2002 av
den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling. Lagen gäller dock inte
tjänster som omfattas av CPV-kod
79632000-3, 79633000-0, 853210005 eller 85322000-2.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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12.
Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 3 b §, och 6 kap. 2 a § av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
I lagen (0000:000) om offentlig
I lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling och lagen (2007:1092) upphandling och lagen (0000:000)
upphandling
inom
om upphandling inom områdena om
finns
vatten, energi, transporter och försörjningssektorerna
posttjänster finns bestämmelser som bestämmelser som är tillämpliga på
är tillämpliga på upphandling av upphandling
av
kollektivkollektivtrafiktjänster i vissa fall.
trafiktjänster i vissa fall.
3 kap.
3b§
En
regional
kollektivtrafik–
myndighet får inte tillämpa de
möjligheter som ges i EU:s
kollektivtrafikförordning att tilldela
ett avtal om allmän trafik i form av
tjänstekontrakt i fråga om
1. direkttilldelning av avtal av
mindre värde eller omfattning, och
2. direkttilldelning av avtal om
allmän trafik som avser järnvägstransporter.
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6 kap.
2a§
Den regionala kollektivtrafik–
myndighetens beslut om nöd–åtgärd
genom
att
ålägga
ett
kollektivtrafikföretag att fullgöra viss
allmän trafikplikt enligt artikel 5.5 i
EU:s kollektivtrafik–förordning får
överklagas av kollektivtrafikföretaget
hos allmän förvaltningsdomstol.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

210

Bilaga 7

13.
Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350)
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden
Härigenom föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte
1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen
(2008:579),
2. utredning i enskilda ärenden
2. utredning i enskilda ärenden
som rör tillämpning av lagen som rör tillämpning av lagen
om
offentlig
(2007:1091)
om
offentlig (0000:000)
upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling, lagen (0000:000) om
inom
försörjupphandling inom områdena vatten, upphandling
energi, transporter och posttjänster, ningssektorerna, lagen (2008:962)
lagen
(2008:962)
om om valfrihetssystem eller lagen
valfrihetssystem
eller
lagen (2011:1029) om upphandling på
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
försvars- och säkerhetsområdet,
3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller
andra anställningsvillkor,
4. företagshemligheter av teknisk natur, eller
5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller
en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas
av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten
gäller.
4 §2
Ett åläggande enligt 1 § får förenas
med vite. Detta gäller dock inte om
åläggandet riktar sig mot någon i
dennes egenskap av upphandlande
myndighet enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och

1
2

Ett åläggande enligt 1 § får förenas
med vite. Detta gäller dock inte om
åläggandet riktar sig mot någon i
dennes egenskap av upphandlande
myndighet enligt lagen (0000:000)
om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (0000:000)
om
upphandling
inom
försörjningssektorerna
eller

Senaste lydelse 2012:475.
Senaste lydelse 2012:475.
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posttjänster eller upphandlande upphandlande myndighet eller enhet
myndighet eller enhet enligt lagen enligt lagen (2011:1029) om
(2011:1029) om upphandling på upphandling på försvars- och
försvars- och säkerhetsområdet.
säkerhetsområdet.
Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av
Konkurrensverket vid tingsrätt. Stockholms tingsrätt är alltid behörig att
pröva en sådan talan.
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är
tillämpliga.
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14.
Förslag till lag om ändring i lagen (2011:721)
om märkning av energirelaterade produkter
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2011:721) om märkning av
energirelaterade produkter ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

Upphandlande myndigheter enligt
2 kap. 19 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, bör vid
offentlig
upphandling
av
energirelaterade produkter sträva
efter att enbart upphandla produkter
som uppfyller kriterierna för de
högsta prestandanivåerna och som
tillhör den högsta energieffektivitetsklassen.
Första stycket gäller dock bara vid
upphandling av sådana kontrakt som
avses i lagen om offentlig
upphandling och vars värde uppgår
till eller överstiger de tröskelvärden
som anges i 3 kap. 1 § lagen om
offentlig upphandling.

Upphandlande myndigheter enligt
1 kap. 15 § lagen (0000:000) om
offentlig upphandling, bör vid
offentlig
upphandling
av
energirelaterade produkter sträva
efter att enbart upphandla produkter
som uppfyller kriterierna för de
högsta prestandanivåerna och som
tillhör den högsta energieffektivitetsklassen.
Första stycket gäller dock bara vid
upphandling av sådana kontrakt som
avses i lagen om offentlig
upphandling och vars värde uppgår
till eller överstiger de tröskelvärden
som anges i 5 kap. 1 § lagen om
offentlig upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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15.
Förslag till lag om ändring i lagen (2011:846)
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster
Härigenom föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna lag gäller vid upphandling
Denna lag gäller vid upphandling
enligt lagen (2007:1091) om offentlig enligt lagen (0000:000) om offentlig
upphandling eller lagen (2007:1092) upphandling eller lagen (0000:000)
upphandling
inom
om upphandling inom områdena om
om
vatten, energi, transporter och försörjningssektorerna,
posttjänster, om upphandlingen upphandlingen avser
avser
1. köp eller leasing av bilar, eller
2. köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett
kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän trafik.
Lagen gäller inte köp eller leasing av bilar som
1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det
civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, eller
2. används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller
tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden.
7§
Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att beakta energioch miljöpåverkan som avses i 6 § som ett tilldelningskriterium, ska
driftskostnaderna under bilens hela livslängd för energianvändning och
utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC) och
partiklar omvandlas till ett belopp i pengar.
Bestämmelser
om
tekniska
Bestämmelser
om
tekniska
specifikationer finns i 6 kap. specifikationer finns i 9 kap. lagen
1-7 §§ lagen (2007:1091) om (0000:000) om offentlig upphandling
offentlig upphandling och i 6 kap. 1- och i 9 kap. lagen (0000:000) om
7 §§
lagen
(2007:1092)
om upphandling
inom
upphandling inom områdena vatten, försörjningssektorerna.
energi, transporter och posttjänster.
Bestämmelser
om
tilldelBestämmelser
om
tilldelningskriterier finns i 12 kap. ningskriterier finns i 16 kap.
1 och 2 §§ samt 15 kap. 16 § lagen 1–10 §§ samt 19 kap. 23 och 24 §§
om offentlig upphandling och i lagen om offentlig upphandling och i
12 kap. 1 och 2 §§ samt 15 kap. 16 § 15 kap. 1–10 §§ samt 19 kap. 24 och
lagen
om
upphandling
inom 25 §§ lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna.
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och posttjänster.
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är
tillämpliga.
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16.
Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet
dels att 1 kap. 3–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 18 kap. 6 §, och närmast före 18 kap.
6 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
Det finns bestämmelser om
Det finns bestämmelser om
offentlig upphandling i lagen offentlig upphandling i lagen
(2007:1091) om offentlig upp- (0000:000) om offentlig upphandling
handling och om upphandling i lagen och om upphandling i lagen
(2007:1092) om upphandling inom (0000:000) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter försörjningssektorerna.
och posttjänster.
4§
Om en upphandling omfattas av
såväl denna lag som lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster
ska denna lag tillämpas.

Om en upphandling omfattas av
såväl denna lag som lagen (0000:00)
om offentlig upphandling eller lagen
(0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorerna ska denna lag
tillämpas.
5§

Om en upphandling delvis omfattas
av denna lag men i övrigt inte
omfattas av lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling eller lagen
(2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster ska denna lag inte
tillämpas.

Om en upphandling delvis
omfattas av denna lag men i övrigt
inte omfattas av lagen (0000:000)
om offentlig upphandling eller lagen
(0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorerna ska denna lag
inte tillämpas.

6§
Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt är
berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda
Ett beslut att tilldela ett enda
kontrakt får inte fattas för att undvika kontrakt får inte fattas för att undvika
att upphandlingen omfattas av denna att upphandlingen omfattas av denna
lag, lagen (2007:1091) om offentlig lag, lagen (0000:000) om offentlig
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upphandling eller lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och
posttjänster.

upphandling eller lagen (0000:000)
om upphandling inom försörjningssektorerna.

18 kap.
Uppgiftsskyldighet
för
upphandlande myndigheten
enheten

den
eller

6§
Den upphandlande myndigheten
eller enheten ska till den myndighet
som regeringen bestämmer lämna
uppgift om den totala summan av de
utbetalningar som den upphandlande
myndigheten eller enheten har gjort
under ett år enligt kontrakt som
tilldelats enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första
stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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17.
Förslag till lag om ändring i lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster
för elektronisk identifiering
Härigenom föreskrivs att 2, 4–7, och 12 §§ och rubriken närmast före
4 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering ska ha följande lydelse.
2§
Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där den enskilde
har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en
upphandlande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.
Termerna förfrågningsunderlag,
Termerna
upphandlingskontrakt
och
upphandlande dokument, kontrakt och uppmyndighet har i denna lag samma handlande myndighet har i denna
betydelse som i lagen (2007:1091) lag samma betydelse som i lagen
om offentlig upphandling.
(0000:000) om offentlig upphandling.
Annonsering och förfrågningsunderlag

Annonsering och upphandlingsdokument

4§
En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra
ett valfrihetssystem ska annonsera på en nationell webbplats som har
upprättats för ändamålet. Ansökningar ska löpande begäras in genom
sådan annonsering.
Upphandlingsdokumenten
ska
Ett förfrågningsunderlag ska
finnas tillgängligt på webbplatsen finnas tillgängliga på webbplatsen
tillsammans med annonsen.
tillsammans med annonsen.
5§
Grunderna för den ekonomiska
ersättningen till en leverantör ska
framgå av förfrågningsunderlaget.

Grunderna för den ekonomiska
ersättningen till en leverantör ska
framgå
av
upphandlingsdokumenten.
6§

Den upphandlande myndigheten
får ställa särskilda villkor för hur
ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga
villkor ska anges i annonsen om
valfrihetssystemet
eller
i
förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten
får ställa särskilda villkor för hur
ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga
villkor ska anges i annonsen om
valfrihetssystemet
eller
i
upphandlingsdokumenten.
7§
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I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska det anges på vilket
sätt ansökan ska lämnas in.
I förfrågningsunderlaget ska det

I annonsen eller upphandlingsdokumenten ska det anges på
vilket sätt ansökan ska lämnas in
I upphandlingsdokumenten ska

anges inom vilken tid den
upphandlande
myndigheten
kommer att besluta om godkännande.

det anges inom vilken tid den Bilaga 7
upphandlande
myndigheten
kommer att besluta om godkännande.
12 §

Den upphandlande myndigheten
ska godkänna samtliga sökande
som uppfyller kraven i annonsen
och förfrågningsunderlaget och
som inte har uteslutits med stöd av
10 §.

Den upphandlande myndigheten
ska godkänna samtliga sökande
som uppfyller kraven i annonsen
och upphandlingsdokumenten och
som inte har uteslutits med stöd av
10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
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Lagförslag i betänkandet En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69)
o Förslag till
lag om upphandling av koncessioner
1 kap. Lagens innehåll och definitioner
Härigenom föreskrivs följande.1
Lagens innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om upphandling av koncessioner.
Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Lagens innehåll och definitioner
2 kap. – Lagens tillämpningsområde
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärde
6 kap. – Förfarandet vid upphandling
7 kap. – Tekniska krav och funktionskrav
8 kap. – Annonsering av upphandling
9 kap. – Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
10 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
11 kap. – Uteslutning av leverantörer
12 kap. – Val av leverantörer
13 kap. – Tilldelning av koncessioner
14 kap. – Fullgörande av koncessioner
15 kap. – Upphandling som inte omfattas av direktivet samt upphandling
av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster
16 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
17 kap. – Upphandlingsskadeavgift
18 kap. – Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor
Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenad
Bilaga 2 – Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande
enheter
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning
av koncessioner.
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Bilaga 3 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Var finns definitioner och förklaringar?
2 § I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. Det
finns definitioner också i andra kapitel.
Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp finns i nedan angivna
paragrafer.
Anknutet företag i 3 kap. 22 §.
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 5 §.
Interna koncessioner i 3 kap. 13 §.
Upphandling av koncession i 2 kap. 1 §.
Definitioner
3 § Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits
att delta i ett förfarande för koncessionstilldelning.
4 § Med utförande av byggentreprenad enligt en byggkoncession avses
1. utförande eller både projektering och utförande av arbete som är
hänförligt till en verksamhet som avses i bilaga 1,
2. utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk,
eller
3. att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt
krav som ställs upp av en upphandlande myndighet eller enhet som utövar ett
avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsverket.
5 § Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller
ekonomisk funktion.
6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller
radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överföringsmedier.
7 § Med koncession avses byggkoncession eller tjänstekoncession enligt
definitionerna i 8–9 §§.
8 § Med byggkoncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor
genom vilket en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter anförtror
utförande av byggentreprenad till en eller flera leverantörer, där ersättningen
för arbetet utgörs av endast rätten att utnyttja det byggnadsverk som är
föremål för kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels betalning.
Tilldelning av byggkoncessioner ska innefatta att sådan verksamhetsrisk
som avses i 10 § överförs till koncessionshavaren.

221

Bilaga 8
9 § Med tjänstekoncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska
villkor genom vilket en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter
anförtror tillhandahållande och förvaltning av tjänster som inte avser
utförande av byggentreprenad till en eller flera leverantörer, där ersättningen
för tjänsterna utgörs av endast rätten att utnyttja de tjänster som är föremål
för kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels betalning.
Tilldelning av tjänstekoncessioner ska innefatta att sådan verksamhetsrisk
som avses i 10 § överförs till koncessionshavaren.
10 § Med verksamhetsrisk avses efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda.
En koncessionshavare ska anses överta verksamhetsrisken om denne, vid
normala verksamhetsförhållanden, inte är garanterad att kompenseras för de
investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått vid utnyttjandet av
det byggnadsverk eller tillhandahållandet av de tjänster som är föremål för
koncessionen. Den del av risken som överförs på koncessionshavaren ska
omfatta verklig exponering för skiftningar på marknaden på så sätt att
eventuella uppskattade förluster för koncessionshavaren ska vara inte endast
nominella eller försumbara.
11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller
tjänster eller utför byggentreprenader.
Med leverantör avses också grupper av leverantörer.
12 § Med koncessionshavare avses en leverantör som har tilldelats en
koncession.
13 § Med offentligt styrda organ avses sådana juridiska personer som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och
1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet,
2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting
eller en upphandlande myndighet, eller
3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet
ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en
upphandlande myndighet.
14 § Med ensamrätt avses en rättighet som beviljats enligt lag eller annan
författning och som begränsar rätten att utöva en verksamhet till ett enda
företag och som väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva
sådan verksamhet.
15 § Med särskild rättighet avses en rättighet som beviljats enligt lag eller
annan författning och som begränsar rätten att utöva en verksamhet till två
eller flera företag och som väsentligt påverkar andra företags möjligheter att
bedriva sådan verksamhet.
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16 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.
Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 13 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller
församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.
Myndigheter som bedriver någon av de verksamheter som avses i bilaga 2
och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet utgör dock
inte upphandlande myndigheter enligt denna lag.
17 § Med upphandlande enheter avses enheter som bedriver någon av de
verksamheter som avses i bilaga 2 och tilldelar en koncession för bedrivande
av sådan verksamhet och som är
1. statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i
kommuner och landsting, och offentligt styrda organ som avses i 13 § eller
sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller församlingar eller
sammanslutningar av ett eller flera offentligt styrda organ,
2. företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande
inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller
3. andra enheter än de som anges i 1 och 2, och som bedriver sin
verksamhet med stöd av en ensamrätt enligt 14 § eller en särskild rättighet
enligt 15 § vilken beviljats för bedrivande av någon av de verksamheter som
avses i bilaga 2.
Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande
myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag innehar mer än
hälften av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
Sådana enheter som anges i första stycket 3 utgör inte upphandlande
enheter om de beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätter genom ett
förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet av dessa
rättigheter har grundats på objektiva kriterier.
18 § Med koncessionsdokument avses alla dokument som utarbetas av den
upphandlande myndigheten eller enheten eller som denna hänvisar till för att
beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen av koncessionen.

2 kap. Lagens tillämpningsområde
Lagens tillämpningsområde och vad som avses med upphandling av
koncessioner
1 § Denna lag gäller för upphandling av koncessioner som görs av
upphandlande myndigheter och enheter.
Med upphandling i denna lag avses att en upphandlande myndighet eller
enhet anskaffar byggentreprenader eller tjänster genom en koncession från en
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vald leverantör, oberoende av om det som anskaffas är avsett för ett offentligt
ändamål eller inte.
Bestämmelserna i 15 kap. gäller för
1. upphandlingar av koncessioner som avser sociala tjänster eller andra
särskilda tjänster enligt bilaga 3, och
2. upphandlingar av koncessioner vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.
Blandade kontrakt inom ramen för samma verksamhet
Blandade kontrakt som avser flera typer av koncessioner
2 § Om en koncession avser både byggentreprenader och tjänster ska
koncessionen upphandlas i enlighet med bestämmelserna för den typ av
koncession som utgör huvudföremålet för det berörda kontraktet.
För koncessioner som består av dels sådana tjänster som anges i bilaga 3,
dels andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån vilket av de
uppskattade värdena för respektive tjänster som är det högsta.
Delbara blandade kontrakt
3 § Om ett delbart blandat kontrakt avser såväl upphandling av koncessioner
som omfattas av denna lag som upphandling som inte gör det, får den
upphandlande myndigheten eller enheten tilldela separata kontrakt för de
olika delarna. Myndigheten eller enheten får också tilldela ett enda kontrakt.
När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som separata kontrakt
4 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar separata
kontrakt ska den för varje separat kontrakt tillämpa de bestämmelser som det
kontraktets egenskaper motiverar.
När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt
5 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett enda
kontrakt ska, om inte något annat följer av 6–11 §§, denna lag tillämpas på
hela kontraktet.
6 § Om det delbara blandade kontraktet består av dels koncessioner, dels
kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om offentlig upphandling, ska
bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling tillämpas vid tilldelningen
av kontraktet om värdet av den del av kontraktet som omfattas av den lagen
överstiger det tröskelvärde som gäller enligt den lagen.
Om det delbara blandade kontraktet består av dels koncessioner, dels
kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorerna, ska bestämmelserna i lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna tillämpas vid tilldelningen av kontraktet om värdet av
den del av kontraktet som omfattas av den lagen överstiger det tröskelvärde
som gäller enligt den lagen.
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7 § Ett delbart blandat kontrakt som avser upphandling av dels koncessioner
vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap., dels
kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om offentlig upphandling och
vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt den lagen,
ska tilldelas enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
Ett delbart blandat kontrakt som avser upphandling av dels koncessioner
vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap., dels
kontrakt som omfattas av lagen (0000:000) om upphandling inom
försörjningssektorerna och vars värde beräknas understiga det tröskelvärde
som gäller enligt den lagen, ska tilldelas enligt bestämmelserna i lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna.
Delbara blandade kontrakt med inslag av försvar eller säkerhet
8 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får tilldela ett delbart
blandat kontrakt som till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utan tillämpning av
denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också om kontraktet innehåller delar
som omfattas av artikel 346 EUF-fördraget och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
9 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får tilldela ett delbart
blandat kontrakt som till en del avser upphandling som omfattas av lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med
tillämpning av den lagen eller med tillämpning av denna lag.
10 § Det som sägs i 8 och 9 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt
är berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att
upphandlingen omfattas av denna lag eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Odelbara blandade kontrakt
11 § Om de olika delarna av ett blandat kontrakt objektivt inte kan särskiljas
ska den upphandlande myndigheten eller enheten välja tillämpliga
bestämmelser på grundval av kontraktets huvudföremål.
Om ett sådant kontrakt innehåller inslag av både tjänstekoncession och
varukontrakt ska huvudföremålet bestämmas utifrån vilket av de uppskattade
värdena för tjänster respektive varor som är det högsta.
Om ett sådant kontrakt som avses i första stycket innehåller delar som
omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget får myndigheten eller enheten dock
tilldela det utan tillämpning av denna lag. Om kontraktet delvis avser
upphandling som omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet får det tilldelas med tillämpning av den lagen
eller denna lag.
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Upphandling som rör verksamheter som avses i bilaga 2 och andra
verksamheter
12 § Om ett kontrakt är avsett för mer än en verksamhet får den
upphandlande enheten tilldela separata kontrakt för varje verksamhet eller
tilldela ett enda kontrakt.
13 § Den upphandlande enheten får inte tilldela ett enda kontrakt eller
tilldela separata kontrakt för att undvika att upphandlingen omfattas av denna
lag, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
lagen (0000:000) om offentlig upphandling eller lagen (0000:000) om
upphandling inom försörjningssektorerna.
Tilldelning av separata kontrakt
14 § Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt ska den för
varje separat kontrakt tillämpa de bestämmelser som det kontraktets
egenskaper motiverar.
Tilldelning av ett enda kontrakt
15 § En upphandlande enhet som tilldelar ett enda kontrakt avsett för mer än
en verksamhet ska tillämpa de bestämmelser som gäller för den verksamhet
som kontraktet huvudsakligen är avsett för.
Om någon av de berörda verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUFfördraget eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet ska dock 17–19 §§ tillämpas.
16 § Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som
kontraktet huvudsakligen är avsett för ska,
1. om en av verksamheterna omfattas av bestämmelserna i denna lag för en
upphandlande myndighet och övriga verksamheter omfattas av
bestämmelserna i denna lag för en upphandlande enhet, de bestämmelser i
lagen tillämpas som gäller för upphandling av upphandlande myndigheter,
2. om en av verksamheterna omfattas av lagen (0000:000) om offentlig
upphandling den lagen tillämpas, eller
3. om en av verksamheterna omfattas av denna lag och den andra varken
omfattas av denna lag, lagen (0000:000) om offentlig upphandling eller lagen
(0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna denna lag tillämpas.
Tilldelning av ett enda kontrakt när en av verksamheterna rör försvar eller
säkerhet
17 § Den upphandlande enheten får tilldela ett kontrakt avsett för en
verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som omfattas av
artikel 346 i EUF-fördraget utan tillämpning av denna lag.
Det som sägs i första stycket gäller också för ett kontrakt som är avsett för
en verksamhet enligt denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och
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dessutom innehåller upphandling eller andra beståndsdelar som omfattas av
artikel 346 EUF-fördraget.
18 § Den upphandlande enheten får tilldela ett kontrakt som är avsett för en
verksamhet som omfattas av denna lag samt en verksamhet som omfattas av
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med
tillämpning av den lagen eller med tillämpning av denna lag.
Det som sägs i första stycket påverkar inte tillämpningen av
bestämmelserna om tröskelvärden och undantag i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
19 § Det som sägs i 17 och 18 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda
kontrakt är berättigat av objektiva skäl och inte beslutas för att undvika att
upphandlingen omfattas av denna lag.
Lagens tillämplighet vid upphandling av forsknings- och
utvecklingstjänster
20 § Denna lag gäller för upphandling av tjänstekoncessioner av forskningsoch utvecklingstjänster enligt andra stycket om
1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten eller
enheten i den egna verksamheten, och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt och hållet av den upphandlande
myndigheten eller enheten.
De forsknings- och utvecklingstjänster som avses i första stycket är tjänster
som omfattas av CPV-koderna för
1. FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster,
2. forskning och experimentell utveckling,
3. forskning,
4. forskningslaboratorietjänster
5. marin forskning,
6. experimentell utveckling,
7. planering och genomförande av forskning och utveckling,
8. förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration, eller
9. test och utvärdering.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
1 § Denna lag gäller inte för upphandling av koncessioner på försvars- och
säkerhetsområdet såvitt avser koncessioner
1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en upphandlande
myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot
rikets väsentliga säkerhetsintressen,
2. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som avses i 1 kap.
10 § 3 lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
3. som en regering tilldelas av en annan regering och som avser
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a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig
karaktär,
b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan
utrustning som avses i a, eller
c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller
av känslig karaktär,
4. som, av operativa skäl, måste tilldelas och utföras av en leverantör i ett
område utanför EES territorium där operationen genomförs, eller
5. som på annat sätt omfattas av ett undantag i denna lag.
Uttrycket försvars- och säkerhetsområdet ska ha samma betydelse som i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Sekretess
2 § Denna lag gäller inte om upphandlingen och fullgörandet av den
tilldelade koncessionen omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga
intressen.
3 § Denna lag gäller inte för koncessioner, som inte annars ska undantas
enligt 1 eller 2 §, om skyddet av rikets väsentliga säkerhetsintressen inte kan
garanteras .
Elektroniska kommunikationstjänster
4 § Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till att
ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva
allmänna kommunikationsnät, eller att för allmänheten tillhandahålla
elektroniska kommunikationstjänster.
Allmänna kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst ska
ha samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Verksamhet i tredje land
5 § Denna lag gäller inte för koncessioner som en upphandlande enhet
tilldelar för utövande av verksamhet i ett land som inte är bundet av avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan fysisk användning
av något nät eller geografiskt område i ett eller flera EES-länder.
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Förfaranden enligt andra internationella regler
6 § Denna lag gäller inte koncessioner som avser försvars- och
säkerhetsaspekter och som regleras av särskilda förfaranderegler
1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse mellan
en eller flera av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och någon eller några andra stater,
2. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse om
stationering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller
3. som tillämpas av en internationell organisation som gör inköp för sitt
eget bruk och inte heller koncessioner som ska tilldelas av en stat inom EES i
enlighet med sådana särskilda förfaranderegler.
7 § Denna lag gäller inte heller för andra koncessioner än sådana som avses i
6 § och som en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tilldela
eller anordna enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, vilka
har fastställts
1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella skyldigheter
och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett
projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller
2. av en internationell organisation.
Förfaranden som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut
8 § Denna lag gäller inte för koncessioner som en upphandlande myndighet
tilldelar enligt upphandlingsregler som har fastställts av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut när koncessionerna helt
finansieras av den organisationen eller det institutet.
Om koncessionerna till största delen finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna komma
överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.
Denna bestämmelse ska inte tillämpas på koncessioner på försvars- och
säkerhetsområdet.
Tjänstekoncessioner som tilldelas på grund av ensamrätt
9 § Denna lag gäller inte tjänstekoncessioner som en upphandlande
myndighet eller en sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 17 § första
stycket 1 tilldelar en annan upphandlande myndighet eller en sådan
upphandlande enhet som på grund av lag har ensamrätt att utföra tjänsten.
Denna lag gäller inte heller för tjänstekoncessioner som tilldelas en
leverantör på grund av att leverantören har ensamrätt att utföra tjänsten, om
ensamrätten har beviljats i enlighet med unionsrättsakter om gemensamma
regler om marknadstillträde som är tillämpliga på verksamheter som avses i
bilaga 2. Bestämmelserna om meddelande om tilldelning av en koncession i
8 kap. 5 § ska dock tillämpas om det inte i sådan lagstiftning finns särskild
reglering om öppenhet och insyn.
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När en leverantör beviljas ensamrätt att bedriva någon av de verksamheter
som avses i bilaga 2 ska Europeiska kommissionen underrättas om detta
inom en månad.
Lufttransport och kollektivtrafik
10 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner för lufttransporttjänster
som grundas på beviljande av sådan operativ licens som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24
september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen.
Denna lag gäller inte heller för koncessioner för kollektivtrafik i den
mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr
1107/70.
Vattenområdet
11 § Denna lag gäller inte för koncessioner som avser
1. tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster
för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av
dricksvatten,
2. leverans av dricksvatten till sådana nät.
12 § Denna lag gäller inte för koncessioner som har anknytning till sådan
verksamhet som avses i 11 § och som avser
1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, förutsatt att den
volym vatten som avses för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20
procent av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt
eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller
2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.
Interna koncessioner
13 § Denna lag gäller inte för koncessioner mellan en upphandlande
myndighet eller sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 17 § första
stycket 1 och en avtalspart som är en juridisk person eller en gemensam
nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om koncessionen är att anse som
en intern koncession enligt 14–19 §§.
Med upphandlande enhet avses i 14–21 §§ endast sådana upphandlande
enheter som avses i 1 kap. 17 § första stycket 1.
14 § En koncession enligt 13 § ska anses vara en intern koncession, om
1. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll över
avtalsparten motsvarande den som myndigheten eller enheten utövar över sin
egen förvaltning,
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2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens
eller enhetens räkning eller för andra sådana personer som avses i 13 § och som
myndigheten eller enheten utövar kontroll över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande över avtalsparten.
15 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern koncession,
om
1. den upphandlande myndigheten eller enheten gemensamt med andra
upphandlande myndigheter eller enheter utövar kontroll över avtalsparten
motsvarande den som myndigheterna eller enheterna utövar över sina egna
förvaltningar,
2. avtalsparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för
myndigheternas eller enheternas räkning eller för andra sådana personer som
avses i 13 § och som myndigheterna eller enheterna utövar kontroll över, och
3. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande över avtalsparten.
16 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern koncession,
om den upphandlande myndigheten eller enheten står under sådan kontroll av
avtalsparten som avses i 14 § 1 och om
1. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för
den kontrollerande avtalspartens räkning eller andra sådana personer som
avses i 13 § som den kontrollerande avtalsparten utövar kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande över avtalsparten.
17 § En koncession enligt 13 § ska också anses vara en intern koncession,
om den upphandlande myndigheten eller enheten står under sådan kontroll
som avses i 14 § 1 och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan
kontroll som avses i 14 § 1 över avtalsparten och om
1. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för
den kontrollerande personens räkning eller för sådana personer som avses i
13 § som den kontrollerande personen utövar kontroll över, och
2. det inte finns något sådant direkt privat ägarintresse som medför ett
avgörande inflytande över avtalsparten.
Bedömning av förhållanden avseende kontroll och verksamhet
18 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan kontroll
som avses i 14 § 1, om den har ett avgörande inflytande över avtalspartens
strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan
person som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten.
Upphandlande myndigheter och enheter ska anses utöva sådan gemensam
kontroll som avses i 15 § 1, om
1. avtalspartens beslutsorgan består av representanter från samtliga
myndigheter eller enheter,
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2. myndigheterna eller enheterna tillsammans har ett avgörande inflytande
över avtalspartens strategiska mål och viktiga beslut, och
3. avtalsparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas
eller enheternas intressen.
En avtalspart ska anses utöva sådan kontroll som avses i 16 § 1, om den har
ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens eller enhetens
strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan
person som själv kontrolleras på samma sätt av avtalsparten.
19 § En avtalsparts verksamhetsandel enligt 14 § 2 och 15 § 2 ska
bestämmas på grundval av avtalspartens genomsnittliga totala omsättning i
fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under tre föregående år eller
på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på
uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte
är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något
annat lämpligt verksamhetsmått.
Kontrakt mellan upphandlande myndigheter och enheter
20 § Denna lag gäller inte för ett kontrakt som ingås mellan två eller flera
upphandlande myndigheter eller enheter om
1. kontraktet upprättar eller reglerar formerna för ett samarbete mellan
myndigheterna eller enheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som
myndigheterna eller enheterna ska utföra tillhandahålls med målet att uppnå
myndigheternas eller enheternas gemensamma mål,
2. genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som hänger
samman med allmänintresset, och
3. myndigheterna eller enheterna utövar verksamhet på den öppna
marknaden i en omfattning som understiger 20 procent av de verksamheter
som berörs av samarbetet.
21 § Verksamhetsandelen enligt 20 § 3 ska bestämmas på grundval av den
upphandlande myndighetens eller enhetens genomsnittliga totala omsättning i
fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under tre föregående år eller
på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på
uppgifter under samma tidsperiod.
Om uppgifterna som avses i första stycket inte längre är relevanta eller inte
är tillgängliga, får verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något
annat lämpligt verksamhetsmått.
Anknutna företag och samriskföretag
22 § Med anknutet företag avses
1. företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande
inflytande,
2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande
enhet, och
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3. företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under
bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller
finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.
Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper
konsolideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om
årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om
upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG.
Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande enhet
direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.
23 § Under de förutsättningar som anges i 24 § gäller inte denna lag för
koncessioner som
1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för
att bedriva verksamhet som avses i bilaga 2, tilldelar ett företag som är
anknutet till någon av dem.
24 § Bestämmelserna i 23 § gäller under förutsättning att företagets
tillhandahållande med anledning av tilldelningen av tjänste- eller
byggkoncessioner motsvarar minst 80 procent av det anknutna företagets
genomsnittliga omsättning av tjänster respektive byggentreprenader under de
föregående tre åren.
Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre
åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens
påbörjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något
annat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.
Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten
tillhandahåller samma eller liknande tjänster eller byggentreprenader ska
andelen beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från
tjänster respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.
25 § Denna lag gäller inte för kontrakt som
1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att
bedriva verksamhet som omfattas av bilaga 2, tilldelar en av dessa
upphandlande enheter, eller
2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten
ingår i.
Undantagen i första stycket gäller om samriskföretaget har bildats för att
utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i
den handling som upprättats för bildandet av företaget anges att de
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upphandlande enheter som det består av kommer att ingå i det under minst
samma tid.
26 § På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet
som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i 23 eller
25 § lämna uppgifter till kommissionen om namnen på de berörda företagen
eller samriskföretagen och om de berörda koncessionernas art och värde samt
tillhandahålla det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att
visa att relationerna mellan företaget eller samriskföretaget och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 23–25 §§.
Direkt konkurrensutsatt verksamhet
27 § Denna lag gäller inte om det fastställts enligt det särskilda förfarande
som anges i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU
av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG att verksamheten är direkt konkurrensutsatt på
marknader med fritt tillträde.
Särskilda undantag för vissa tjänstekoncessioner
Förvärv av fastighet m.m.
28 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser förvärv av
fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon
annan rättighet till fastighet.
Med fastighet enligt första stycket avses det som enligt jordabalken utgör
eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren
till jorden ska också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana
tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.
Radio- och tv-området
29 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser
1. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av
programmaterial avsett för medietjänster och som tilldelas av en leverantör
av medietjänster, eller
2. sändningstid eller tillhandahållande av program och som tilldelas en
leverantör av medietjänster.
Leverantör av medietjänster och programföretag ska ha samma betydelse
som i radio- och tv-lagen (2010:696).
Skiljemanna- och förlikningsuppdrag
30 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser skiljemannaeller förlikningsuppdrag.

234

Bilaga 8
Vissa juridiska tjänstser
31 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser biträde till en
klient av en advokat i
1. ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande inom riket, i någon annan
stat eller inför en internationell skiljemanna- eller förlikningsinstans,
2. ett rättsligt förfarande inför domstol eller hos myndighet inom riket, eller
3. ett rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal eller hos myndighet i
någon annan stat eller inför en internationell domstol, tribunal eller
institution.
Undantagen enligt första stycket gäller även för juridisk rådgivning som
ges av en advokat inför ett sådant förfarande, eller när den sak som
rådgivningen gäller med hög sannolikhet kommer att bli föremål för ett
sådant förfarande.
32 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser
1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som
måste tillhandahållas av notarius publicus,
2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god
man,
3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol
eller som enligt lag har att utföra särskilda uppdrag under överinseende av
domstol, eller
4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.
Vissa finansiella tjänster
33 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser
1. finansiella tjänster i anslutning till utfärdande, försäljning, förvärv eller
överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,
2. tjänster som utförs av centralbanker,
3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella
stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller
4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse
av värdepapper eller andra finansiella instrument.
Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.
Civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av fara
34 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser
civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av fara,
om tjänsterna tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller
sammanslutningar och omfattas av CPV-koderna för
1. brandkårs- och räddningstjänster,
2. brandkårstjänster,
3. brandsläckning,
4. brandskyddstjänster,
5. bekämpning av skogsbränder,
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6. räddningstjänster,
7. civilförsvarstjänster,
8. nukleära säkerhetstjänster, eller
9. ambulanstjänster, utom ambulanstjänster för transport av patienter.
Politiska kampanjer
35 § Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser politiska
kampanjer om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkampanj
och omfattas av CPV-koderna för
1. reklamkampanjer,
2. produktion av propagandafilm, eller
3. produktion av propagandavideor.
Lotteritjänster
36 § Denna lag ska inte tillämpas på tjänstekoncessioner för lotteritjänster
som omfattas av CPV-kod 92351100-7 som staten tilldelar en leverantör på
grund av en ensamrätt. Med ensamrätt avses i denna paragraf inte sådana
ensamrätter som anges i 1 kap. 17 § tredje stycket.
Beviljande av en sådan ensamrätt som avses i första stycket första
meningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer för upphandling av koncessioner
1 § Upphandlande myndigheter och enheter ska behandla leverantörer på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna
om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från denna lags
tillämpningsområde och får inte heller utformas på ett sätt som otillbörligt
gynnar eller missgynnar vissa leverantörer eller vissa varor, tjänster eller
byggentreprenader.
3 § En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn och
sociala hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandlingens art
motiverar detta.
4 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats koncessioner enligt
denna lag fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter, ska upphandlande myndigheter och enheter vidta
de särskilda åtgärder och övriga lämpliga åtgärder som är förenliga med
bestämmelserna i denna lag.
Bestämmelser om särskilda åtgärder som myndigheterna och enheterna kan
vidta enligt första stycket finns i 11 kap. 4 § och 14 kap. 1 §.
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CPV-nomenklaturen
5 § Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för upphandling av
koncessioner ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den
5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG)
nr 213/2008.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för
sådana
1. forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 2 kap. 20 §,
2. civilförsvarstjänster, räddningstjänster och tjänster för förebyggande av
fara som avses i 3 kap. 34 §,
3. politiska kampanjer som avses i 3 kap. 35 §, och
4. byggentreprenadkontrakt som avses i bilaga 1.
Rätten att få delta i en upphandling
6 § En leverantör, som enligt bestämmelser i det land i vilket verksamheten
är etablerad har rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att
leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.
Juridiska personer får uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge
namn och yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.
7 § Grupper av leverantörer får delta i upphandlingar. En upphandlande
myndighet eller enhet får inte ställa upp villkor om att sådana grupper ska ha
en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud.
Myndigheten eller enheten får dock begära att en grupp ska ha en viss
juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att
kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.
Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange i något av
koncessionsdokumenten hur grupper av leverantörer ska uppfylla kraven på
ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk kunskap eller yrkeskunskap
enligt 12 kap. 2 § om det är berättigat av objektiva skäl.
Den upphandlande myndigheten eller enheten får ställa upp särskilda
villkor om hur grupper av leverantörer ska fullgöra kontraktet om det är
berättigat av objektiva skäl.
Reserverade koncessioner
8 § En upphandlande myndighet eller enhet får
1. reservera deltagandet i en upphandling för skyddade verkstäder eller för
leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av
personer med funktionsnedsättning eller av missgynnade personer, eller
2. föreskriva att en koncession ska fullgöras inom ramen för ett program
för skyddad anställning, om minst 30 procent av arbetstagarna i sådana
verkstäder, hos sådana leverantörer eller i sådana program är personer med
funktionsnedsättning eller missgynnade personer.
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När en upphandlande myndighet eller enhet avser att reservera en
koncession enligt första stycket, ska den i annonsen enligt 8 kap. ange att
upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverade
koncessioner.
Koncessioners varaktighet
9 § Koncessioner ska vara tidsbegränsade.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska bedöma löptiden på
grundval av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas.
10 § Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en längre maximal
varaktighet än vad som kan förväntas rimligen gå åt för att
koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda investeringar för
utnyttjandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av tjänsterna
tillsammans med en avkastning på det investerade kapitalet.
Vid beräkningen ska beaktas de investeringar som krävs för att uppnå
särskilda mål enligt avtalen. Både inledande investeringar och investeringar
under koncessionens varaktighet ska beaktas vid beräkningen.

5 kap. Tröskelvärde
Tröskelvärdets storlek
1 § Denna lag ska tillämpas på koncessioner vars värde uppgår till minst det
belopp (tröskelvärde) som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner eller
som Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om.
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdet i euro
och svenska kronor.
Värdet av koncessionen ska beräknas exklusive mervärdesskatt.
Beräkning av värdet av en koncession
2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska beräkna värdet av en
koncession efter en uppskattning av den sammanlagda omsättning som
uppkommer för koncessionshavaren under kontraktets varaktighet, som
ersättning för de byggentreprenader och tjänster som koncessionen avser och
för de varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster.
3 § Beräkningen av det uppskattade värdet av en koncession ska avse värdet
vid den tidpunkt då koncessionsmeddelandet skickas ut eller, om annonsering
inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten eller enheten
påbörjat upphandlingsförfarandet.
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4 § Om värdet av koncessionen vid tidpunkten för tilldelningen är mer än 20
procent högre än det uppskattade värdet enligt 3 § ska värdet vid tilldelningen
användas.
Metod för beräkning av det uppskattade värdet
5 § Värdet av en koncession ska beräknas med hjälp av en objektiv metod.
Metoden ska anges i något av koncessionsdokumenten. Vid beräkningen ska,
i tillämpliga fall, beaktas följande
1. värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i fråga om
koncessionens varaktighet,
2. intäkter i form av betalning av avgifter och straffavgifter som tas ut från
andra användare av byggnadsverken eller tjänsterna än den upphandlande
myndigheten eller enheten,
3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som
koncessionshavaren får av den upphandlande myndigheten eller enheten eller
någon annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet av en
skyldighet att tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt
investeringsstöd,
4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som
koncessionshavaren får från tredje part för utförandet av koncessionen,
5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar som är en del av
koncessionen, samt
6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga för
koncessionshavaren av de upphandlande myndigheterna eller enheterna
förutsatt att de är nödvändiga för att utföra byggentreprenaderna eller
tjänsterna, och
7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare.
Förbud mot att välja beräkningsmetod i avsikt att kringgå bestämmelser
6 § Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet i denna lag.
Förbud mot att dela upp en upphandling i avsikt att kringgå
bestämmelser
7 § En koncession får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdet i denna lag, om det inte är berättigat av
objektiva skäl.
Upphandling av delkontrakt
8 § Om en planerad byggentreprenad eller ett planerat tillhandahållande av
tjänster kan innebära att flera koncessioner upphandlas samtidigt i form av
delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas vid
tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, ska varje enskild
upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet i denna lag.
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Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av första
stycket ska 15 kap. tillämpas.

6 kap. Förfarandet vid upphandling
1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska vara fri att organisera
förfarandet för val av koncessionshavare under förutsättning att principerna i
3 kap. 1 § och bestämmelserna i övrigt i denna lag följs.
Minimikrav
2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får ställa upp minimikrav
avseende villkor och egenskaper som alla anbud ska uppfylla eller inneha.
Kraven kan avse tekniska, fysiska, funktionella eller rättsliga egenskaper.
Koncessionsdokumenten
3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i koncessionsmeddelandet tillhandahålla en beskrivning av koncessionen och
villkoren för deltagande.
Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i koncessionsmeddelandet eller något annat koncessionsdokument tillhandahålla en
beskrivning av tilldelningskriterierna enligt 13 kap. 2 § och eventuella
minimikrav som ska uppfyllas.
Regler om annonsering av ett koncessionsmeddelande finns i 8 kap.
Begränsning av antalet anbudssökande eller anbud
4 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begränsa antalet
anbudssökande eller anbud till en lämplig nivå på grundval av objektiva
kriterier. Antalet anbudssökande eller anbudsgivare ska vara tillräckligt stort
för att effektiv konkurrens ska kunna säkerställas.
Tidsplan
5 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska upprätta en tidsplan
för förfarandet med en preliminär tidsfrist för slutförandet. Samtliga deltagare
ska få del av planen.
Om ändringar görs i planen ska samtliga deltagare underrättas om
ändringen. Om en ändring avser sådant som angetts i
koncessionsmeddelandet ska detta offentliggöras.
Förhandlingar
6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med
anbudssökande och anbudsgivare.
Föremålet för koncessionen, tilldelningskriterierna och minimikraven får
inte ändras under förhandlingarnas gång.
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Kontroll vid tilldelning
7 § En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den tilldelar en
koncession enligt 8 § kontrollera
1. att anbudet, i tillämpliga fall, uppfyller de minimikrav som den
upphandlande myndigheten eller enheten har fastställt,
2. att anbudet uppfyller de villkor för deltagande som den upphandlande
myndigheten eller enheten har fastställt i koncessionsdokumenten, och
3. att anbudsgivaren inte ska uteslutas med stöd av bestämmelserna i 11
kap.
8 § Koncessioner ska tilldelas enligt de kriterier som den upphandlande
myndigheten eller enheten har fastställt och i enlighet med vad som anges i
bestämmelserna 13 kap.

7 kap. Tekniska krav och funktionskrav
1 § Tekniska krav och funktionskrav ska ingå i något av koncessionsdokumenten. De ska ange de egenskaper som krävs hos de berörda
byggentreprenaderna eller tjänsterna.
Egenskaperna får också avse den specifika processen eller metoden för att
producera eller tillhandahålla byggentreprenaderna eller tjänsterna under
förutsättning att de är kopplade till föremålet för kontraktet och står i
proportion till dess värde och mål. Egenskaperna kan omfatta miljökrav.
2 § De tekniska kraven och funktionskraven får inte innehålla uppgifter om
tillverkning, ursprung, eller särskilt framställningsförfarande som
karakteriserar de varor eller tjänster som tillhandahålls av en specifik
leverantör och inte heller hänvisningar till varumärke, patent, typ eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas.
Sådana hänvisningar som avses i första stycket får dock förekomma om det
annars inte är möjligt att beskriva föremålet för kontraktet tillräckligt
preciserat och begripligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller
likvärdigt”.
3 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att hänvisa till
tekniska krav eller funktionskrav får den inte förkasta ett anbud enbart på
grund av att tjänsterna eller byggentreprenaderna inte överensstämmer med
dessa krav, om anbudsgivaren i sitt anbud med lämpliga medel kan visa att de
föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven.

8 kap. Annonsering av upphandling
Annons om koncessionsmeddelande
1 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en
koncession ska informera om detta genom ett koncessionsmeddelande.
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Koncessionsmeddelandet ska offentliggöras, om inte något annat följer av 3
och 4 §§.
2 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en koncession
för sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges i bilaga 3 ska
informera om detta i enlighet med bestämmelserna i 15 kap.
Upphandling utan föregående annonsering
3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får upphandla en
koncession utan föregående annonsering enligt 1 § om det som ska
upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör på grund av att
1. syftet med koncessionen är att skapa eller få ett unikt konstverk eller
konstnärligt framförande,
2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens,
3. det finns en ensamrätt, eller
4. det sker för att skydda immateriella rättigheter och andra ensamrätter än
de som avses i 1 kap. 14 §.
Undantagen i första stycket 2–4 gäller endast om det inte finns något
rimligt alternativ eller substitut och avsaknaden av konkurrens inte beror på
en konstlad avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen.
4 § Förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats
väsentligt och att en rapport lämnas till Europeiska kommissionen om den så
begär, får en upphandlande myndighet eller enhet tilldela en koncession utan
annonsering av koncessionsmeddelandet enligt 1 § om det vid ett tidigare
förfarande med annonsering inte lämnats några anbudsansökningar eller
anbud eller inte några lämpliga anbudsansökningar eller lämpliga anbud.
Efterannons om resultatet av en upphandling
5 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession
ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det
att koncessionen tilldelats.
Annons om förhandsinsyn
6 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en koncession
utan föregående annonsering enligt 3 § får skicka en annons om sin avsikt till
Europeiska kommissionen (förhandsinsyn).
Kompletterande föreskrifter
7 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om utformning och offentliggörande av annonser.
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9 kap. Tidsfrister för att komma in med ansökningar och
anbud
Bestämmande av tidsfristens längd
1 § När tidsfrister för att komma in med ansökningar och anbud bestäms av
den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild hänsyn tas till hur
komplicerad koncessionen är och hur lång tid som leverantörer kan antas
behöva för att utarbeta anbuden. Dock ska tidsfristerna i detta kapitel iakttas.
2 § Tidsfristen för att komma in med ansökningar och anbud ska vara minst
30 dagar från den dag koncessionsmeddelandet skickades för publicering.
Om förfarandet sker i successiva steg ska tidsfristen för att komma in med
anbud vara minst 22 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud
skickades.
Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av 3–5 §§.
Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud
3 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten tillåter att anbuden
skickas in elektroniskt får tidsfristen för att komma in med anbud förkortas
med fem dagar.
Förlängning av tidsfrister för att komma in med anbud
4 § Tidsfristen för att komma in med ansökningar eller anbud ska förlängas
så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som
behövs för att utarbeta en ansökning eller ett anbud, om ansökningar eller
anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på plats.
5 § Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas om den
upphandlande myndigheten eller enheten inte med elektroniska medel ger fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten från
den dag koncessionsmeddelandet skickas för publicering eller inbjudan att
lämna anbud skickas till anbudssökandena.
Elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten vid annonsering
6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid annonsering av
koncessionsmeddelandet med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig
och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten från den dag då
koncessionsmeddelandet skickas för publicering. Den internetadress där
dokumenten finns tillgängliga ska anges i koncessionsmeddelandet.
Om koncessionsmeddelandet inte innehåller någon inbjudan att lämna
anbud ska sådan tillgång till koncessionsdokumenten som avses i första
stycket i stället ges från den dag inbjudan att lämna anbud skickas för
publicering.
Om den upphandlande myndigheten eller enheten inte kan ge elektronisk
tillgång till något koncessionsdokument enligt första stycket, ska
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myndigheten eller enheten i koncessionsmeddelandet eller inbjudan att lämna
anbud upplysa om hur tillgång kan ges till dokumentet på annat sätt. En
sådan upplysning ska innehålla uppgift om tidsfristen för att begära tillgång
till dokumentet.
Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar
7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska till alla sökande eller
anbudsgivare som deltar i upphandlingsförfarandet lämna ut kompletterande
handlingar och kompletterande upplysningar om koncessionsdokumenten
senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt
att sådana upplysningar har begärts i god tid.

10 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation
Kommunikation med hjälp av elektroniska medel
Kommunikation mellan en upphandlande myndighet eller enhet och
leverantörer
1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att elektroniska medel
används så långt det är möjligt vid kommunikation under en upphandling
enligt denna lag.
2 § Användningen av elektroniska medel vid kommunikation ska vara ickediskriminerande och inte begränsa leverantörernas tillträde till en
upphandling.
De elektroniska medlen ska vara allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som används i
allmänhet.
Leverantörers kommunikation med en upphandlande myndighet eller enhet
3 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anvisa elektroniska medel
som leverantörer ska använda när de kommunicerar med myndigheten eller
enheten. Leverantörerna ska vid kommunikationen använda de elektroniska
medel som myndigheten har anvisat.
De anvisade elektroniska medlen enligt första stycket ska uppfylla kraven
enligt 2 §, om inte annat följer av 7 §.
Bestämmelser om undantag från första stycket finns i 4–6 §§.
4 § En upphandlande myndighet eller enhet är inte skyldig att anvisa
elektroniska medel för kommunikation enligt 3 § om
1. en användning av sådana medel på grund av en upphandlings
specialiserade beskaffenhet kräver särskilda utrustningar eller filformat som
inte är allmänt tillgängliga eller som inte stöds av allmänt tillgängliga
applikationer,
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2. de filformat som är lämpliga för beskrivningen av ett anbud inte kan
användas med någon annan applikation än en som
a) inte är öppen eller allmänt tillgänglig, eller
b) omfattas av en licensordning och inte kan göras tillgänglig genom
nedladdning eller direktanslutning för myndigheten eller enheten,
3. en användning av sådana medel kräver specialiserad kontorsutrustning
som inte är allmänt tillgänglig för myndigheten eller enheten, eller
4. det enligt koncessionsdokumenten krävs att leverantörerna lämnar in
fysiska modeller till myndigheten eller enheten.
Om myndigheten eller enheten inte anvisar något elektroniskt medel för
kommunikation i en upphandling för delar av eller hela kommunikationen
enligt första stycket, ska motsvarande delar av eller hela kommunikationen
genomföras med andra medel än elektroniska.
5 § En upphandlande myndighet eller enhet får göra undantag från 3 § och
anvisa andra medel än elektroniska för kommunikation på grund av
informationssäkerhetsbrister hos myndigheten eller enheten, eller om
kommunikationen rör uppgifter av särskilt känslig natur.
Undantag enligt första stycket får göras endast i den utsträckning det är
nödvändigt för att uppnå tillräckligt skydd mot att uppgifterna röjs
obehörigen och detta inte kan uppnås genom användning av elektroniska
medel som
1. är allmänt tillgängliga för leverantörer eller
2. kan göras tillgängliga för leverantörer genom alternativa medel för
kommunikation enligt 7 §.
6 § Utan hinder av skyldigheten att anvisa elektroniska medel får
myndigheten eller enheten kommunicera muntligt, om det är lämpligt och
kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen samt
myndigheten eller enheten dokumenterar uppgifterna från den muntliga
kommunikationen, om de har betydelse för handläggningen av
upphandlingen.
7 § En upphandlande myndighet eller enhet får vid behov anvisa ett elektroniskt
medel trots att det kräver användning av sådan utrustning att medlet inte är att
anse som allmänt tillgängligt. Om myndigheten eller enheten anvisar ett sådant
medel, ska den erbjuda lämpliga alternativa elektroniska medel för kommunikation.
Information om användning av elektroniska medel
8 § En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att information om de
specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av
anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, ska
finnas tillgänglig för alla berörda parter.
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Krav på den utrustning som används vid elektronisk överföring och
mottagning
9 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att en anbudsansökan
eller ett anbud ska vara försedd med en avancerad elektronisk signatur enligt
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, om det behövs.
Myndigheten eller enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt
elektroniskt kan ta emot och fastställa tid och dag för mottagande av
anbudsansökningar och anbud. Utrustningen ska vara försedd med sådana
säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga
personer ska få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon
obehörig har tagit del av uppgifterna.
De åtgärder som en myndighet eller enhet vidtar i olika faser av
kommunikationen för att tillse att hanteringen blir tillräckligt säker, ska stå i
proportion till de risker som har identifierats i respektive fas.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om säkerhetsanordningar i fråga om mottagandet av
anbudsansökningar och anbud.
Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert
10 § Uppgifter som har lämnats vid kommunikation under en upphandling
ska bevaras säkert.
Tidpunkten när del får tas av innehållet i anbudsansökningarna eller
anbuden
11 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte ta del av innehållet i
anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med
anbudsansökan respektive anbud har gått ut.
Information till leverantörer
Underrättelse om beslut
12 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt skriftligen
underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats
om att tilldela en koncession. Underrättelsen ska innehålla namnet på den
utvalda anbudsgivaren, skälen för beslutet och uppgift om den period under
vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).
En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena
och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet eller enhet beslutar
att avbryta en upphandling efter det att koncessionsmeddelandet annonserats
samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för
beslutet anges.
13 § En upphandlande myndighet eller enhet ska till den anbudssökande
eller anbudsgivare vars ansökan respektive anbud har förkastats lämna
upplysningar om skälen för beslutet.
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Upplysningar på begäran av en leverantör
14 § En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av en
anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
egenskaperna hos och de relativa fördelarna med det valda anbudet.
Upplysningar ska lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det
att en skriftlig begäran kom in.
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud
15 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i koncessionsmeddelandet,
ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått en
underrättelse enligt 12 § första stycket eller upplysningar enligt 13 eller 14 §.
Dokumentation av förfaranden
16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för
att motivera myndighetens eller enhetens beslut under upphandlingens
samtliga skeden.
Bevarande av handlingar
17 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet eller
enhet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara
anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och
ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande
dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet
tilldelades.

11 kap. Uteslutning av leverantörer
Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer
Brott
1 § En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som
avses i 1 kap. 17 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i
en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om att
leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar
1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF
av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997
om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska
unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är
delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av
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den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller
korruption enligt nationella bestämmelser,
3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som
utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,
4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för
penningtvätt och finansiering av terrorism,
5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de
definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och
försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i nämnda rambeslut,
eller
6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och
bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande
av rådets rambeslut 2002/629/RIF.
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person
som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om personen är behörig att företräda, fatta
beslut om eller kontrollera leverantören.
Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
2 § En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som
avses i 1 kap. 17 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i
en upphandling, om myndigheten eller enheten får kännedom om att
leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende skatter eller
socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen
sker och detta har fastställts genom ett lagakraftvunnet och bindande
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut.
En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som avses
i 1 kap. 17 § första stycket 1 får utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de
skyldigheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.
Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer
3 § En upphandlande enhet som inte är en sådan enhet som avses i 1 kap.
17 § första stycket 1 får på de grunder som avses i 1 och 2 §§ utesluta
leverantören från att delta i upphandlingen.
4 § En upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en leverantör från att
delta i en upphandling, om
1. myndigheten eller enheten på något lämpligt sätt kan påvisa att
leverantören har åsidosatt tillämpliga skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §,
2. leverantören är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller
likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått
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ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller
befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande
enligt nationella lagar och andra författningar,
3. myndigheten eller enheten på lämpligt sätt kan visa att leverantören gjort
sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att
leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,
4. myndigheten eller enheten har tillräckligt sannolika indikationer på att
leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar
till att snedvrida konkurrensen,
5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av
något materiellt krav enligt en tidigare koncession, ett tidigare kontrakt med
en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet som definieras i denna
lag eller lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna, och
detta har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till
skadestånd eller jämförbara påföljder,
6. myndigheten eller enheten inte kan undvika en snedvridning av
konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på
grund av att det föreligger jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra
mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören,
7. leverantören i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter
beträffande den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns
grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt 1–8 §§
eller av att leverantören uppfyller uppställda krav för val av leverantörer, har
undanhållit sådan information eller inte har kunnat lämna de kompletterande
dokument som krävs, och
8. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande
myndighetens eller enhetens beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda
uppgifter som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller
av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig
inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning
av leverantörer, val av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning
av kontrakt.
Första stycket gäller även för uteslutning av en leverantör, vid upphandling
av koncessioner på försvars- och säkerhetsområdet om leverantören på
grundval av någon form av bevis, inbegripet skyddade datakällor, har
befunnits sakna den tillförlitlighet som krävs för att utesluta risker för rikets
säkerhet. Myndigheten eller enheten får grunda sitt beslut på någon form av
bevis som även kan bestå av skyddade uppgiftskällor. Uttrycket försvars- och
säkerhetsområdet ska ha samma betydelse som i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Utredning
5 § En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den beslutar att
utesluta en leverantör på de grunder som anges i 1–4 §§, ge leverantören
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som
myndigheten menar utgör skäl för uteslutning.
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Om leverantören anser att skäl inte finns för uteslutning, ska det anges i
yttrandet. Leverantören bör även tillsammans med yttrandet ge in sådan
utredning i övrigt som visar att denne är tillförlitlig.
Undantag från uteslutning i vissa fall
6 § En leverantör ska inte uteslutas enligt 1 eller 3 §, om leverantören visar
att denne har
1. ersatt eller åtagit sig att ersätta eventuella skador som har orsakats av
brottet eller det allvarliga felet,
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt och
aktivt samarbetar med de utredande myndigheterna eller enheterna, och
3. vidtagit lämpliga konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga
åtgärder för att förhindra ytterligare brott eller allvarliga fel.
När en upphandlande myndighet eller enhet bedömer om leverantörens
åtgärder enligt första stycket är tillräckliga, ska myndigheten eller enheten
beakta allvarlighetsgraden och de särskilda omständigheterna kring brottet
eller det allvarliga felet.
En leverantör ska inte uteslutas enligt 3 §, när denne har fullgjort sina
åligganden avseende skatter och socialförsäkringsavgifter inklusive eventuell
ränta eller sanktionsavgift eller ingått en bindande överenskommelse om
betalning eller motsvarande.
7 § En upphandlande myndighet eller enhet får underlåta att följa en
skyldighet att utesluta en leverantör, om det finns tvingande hänsyn till
allmänintresset.
Beslut om uteslutning
8 § En upphandlande myndighet eller enhet kan när som helst under en
upphandling utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen enligt 1–7 §§,
om grund för uteslutning enligt dessa paragrafer visar sig föreligga med hänsyn
till leverantörens handlande eller underlåtenhet att handla antingen före eller
under upphandlingen.
En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast underrätta en
leverantör skriftligen om beslutet och dess skäl.

12 kap. Val av leverantörer
1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 13 kap. ska den upphandlande myndigheten
eller enheten kontrollera att villkoren för deltagande enligt 2 § är uppfyllda.
Kontrollen ska göras med utgångspunkt i anbudssökandenas och anbudsgivarnas
egen försäkran eller referenser som lämnats in som bevis enligt kraven i koncessionsmeddelandet.
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2 § En upphandlande myndighet eller enhet får för urvalet av de leverantörer
som ska kunna tilldelas en koncession endast tillämpa kriterier som avser
yrkesmässig och teknisk kapacitet samt ekonomisk och finansiell ställning.
3 § De villkor för deltagande som myndigheten eller enheten väljer att
tillämpa ska ha samband med och stå i proportion till behovet att se till att
leverantören har förmåga att utföra koncessionen med hänsyn till föremålet
för denna och syftet att säkerställa verklig konkurrens.
Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet
4 § En leverantör får vid behov och för fullgörandet av en specifik
koncession utnyttja andra företags kapacitet för att uppfylla tillämpliga krav
för val av leverantörer som avser yrkesmässig och teknisk kapacitet samt
ekonomisk och finansiell ställning enligt 2 §.
Andra företags kapacitet får utnyttjas enligt första stycket oavsett den
rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och företagen.
Förbindelserna ska dock visa att leverantören kommer att kunna förfoga över
de nödvändiga resurserna under fullgörandet av koncessionen.
5 § En leverantör kan till stöd för att denne uppfyller tillämpliga krav enligt
2 § genom utnyttjande av andra företags kapacitet lämna ett dokument av
vilket det framgår att företagen åtar sig att ställa nödvändiga resurser för
koncessionens fullgörande till leverantörens förfogande.
6 § Myndigheten eller enheten får besluta att leverantörerna och de företag
vars kapacitet leverantören avser att utnyttja ska vara solidariskt ansvariga för
fullgörandet av kontraktet, om kapaciteten som ska utnyttjas avser ekonomisk
och finansiell ställning enligt 2 §.
7 § Under de villkor som följer av 4–6 §§ kan också en grupp av leverantörer
enligt 4 kap. 7 § åberopa kapaciteten hos deltagarna i gruppen eller andra
företag.

13 kap. Tilldelning av koncessioner
Tilldelning av koncession
1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska tilldela en koncession på
grundval av de tilldelningskriterier som anges i 2 §.
2 § Tilldelningskriterierna
1. ska vara förenliga med de principer som anges i 4 kap. 1 §,
2. ska säkerställa att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att
fastställa allmänna ekonomiska fördelar för den upphandlande myndigheten
eller enheten,
3. ska ha koppling till koncessionsföremålet, och
4. får inte ha en sådan utformning att myndigheten eller enheten får en
obegränsad valfrihet vid utvärderingen av anbuden.
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Tilldelningskriterierna ska också innehålla krav som gör det möjligt för
myndigheten eller enheten att med stöd av 3 § kontrollera de uppgifter som
lämnas.
De får innefatta miljökriterier, sociala kriterier eller kriterier avseende
innovation.
3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska kontrollera om
anbuden uppfyller tilldelningskriterierna.
Prioritetsordning av tilldelningskriterier
4 § De upphandlande myndigheterna och enheterna ska ange
tilldelningskriterierna i fallande prioritetsordning.
Om det i ett anbud föreslås en innovativ lösning med funktionella
prestanda på en synnerligen hög nivå, som den upphandlande myndigheten
eller enheten inte hade kunnat förutse får myndigheten eller enheten ändra
prioritetsordningen om det finns särskilda skäl för detta. En sådan ändring
ska medföra att de nya möjligheter som den innovativa lösningen föreslår kan
beaktas.
Ändringen av prioritetsordningen får inte göras på ett sätt som leder till
diskriminering.
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5 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten ändrar
prioritetsordningen enligt 4 § andra stycket ska myndigheten eller enheten
informera samtliga anbudsgivare om ändringen och utfärda en ny inbjudan att
lämna anbud. Vid anbudsinbjudan ska de minimitidsfrister som anges 9 kap.
2 § andra stycket beaktas.
Om tilldelningskriterierna offentliggjorts vid annonseringen av
koncessionsmeddelandet ska den upphandlande myndigheten eller enheten
annonsera ett nytt koncessionsmeddelande med den nya prioritetsordningen.
Vid annonseringen av koncessionsmeddelandet ska de minimitidsfrister som
anges 9 kap. 2 § första stycket beaktas.

14 kap. Fullgörande av koncessioner
När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra en
koncession
1 § En leverantör får för fullgörandet av en koncession som denne har
tilldelats anlita underleverantörer som ska fullgöra koncessionen i enlighet
med de skyldigheter som avses i 4 kap. 4 §.
Uppgifter om hur leverantören planerar att koncessionen ska fullgöras
2 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att leverantörer ska
lämna in uppgifter om hur stor del av koncessionen som leverantören kan
komma att fullgöra genom att anlita underleverantörer enligt 1 §, och de
underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra
koncessionen i den delen.
Offentliggörande
3 § Myndigheten eller enheten ska i något av koncessionsdokumenten ange
de uppgifter leverantörerna ska lämna in till myndigheten eller enheten enligt
2 §.
Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av en koncession påbörjas
4 § En upphandlande myndighet eller enhet ska ställa krav på att
koncessionshavaren ska lämna in sådana uppgifter som avses i 5 § innan
fullgörandet av koncessionen påbörjas, om koncessionen avser
1. färdigställande av en byggentreprenad eller
2. en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn
av myndigheten eller enheten.
5 § Myndigheten eller enheten ska enligt 4 § ställa krav på att
koncessionshavaren anger namn på och kontaktuppgifter för sådana
underleverantörer som anlitas enligt 1 §. Samma uppgifter ska lämnas för
legala ställföreträdare för dessa underleverantörer.
Myndigheten eller enheten ska också ställa krav på att koncessionshavaren
ska underrätta myndigheten eller enheten om varje ändring av sådana
uppgifter som avses i första stycket som görs under koncessionens löptid.
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Bestämmelserna i första och andra
underleverantören är en varuleverantör.

styckena

gäller

inte

om

Ändringar av kontrakt under löptiden
Ändring av kontrakt utan att en ny upphandling genomförs
6 § En koncession får ändras under dess löptid utan att den upphandlande
myndigheten eller enheten genomför en ny upphandling, endast om
ändringarna är sådana som avses i 7–12 §§.
Mindre ändringar av kontraktsvärdet
7 § En ändring av koncessionens värde medför inte att upphandlingen ska
göras om i fall den är lägre än de värden som följer av andra stycket och den
inte medför att koncessionens övergripande karaktär ändras. Värdet av
ändringen ska bedömas på grundval av det samlade nettovärdet av flera
ändringar, om ändringarna har genomförts som successiva ändringar.
Värdet av ändringen enligt första stycket ska vara lägre än
1. tröskelvärdet enligt 5 kap. och
2. 10 procent av den ursprungliga koncessionens värde.
Ändringar i särskilda fall
8 § En ändring är tillåten om den görs enligt en sådan ändringsklausul som
avses i andra stycket och den inte medför att koncessionens övergripande
karaktär ändras.
En ändringsklausul ska klart, exakt och entydigt beskriva under vilka
förutsättningar den kan tillämpas. Den ska också ange omfattningen och arten
av ändringarna som kan komma att göras.
9 § En ändring genom en sådan kompletterande beställning som avses i andra
stycket är tillåten oberoende av beställningens värde.
En beställning får göras som en kompletterande beställning av tjänster eller
byggentreprenader som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen från
koncessionshavaren, om
1. beställningen har blivit nödvändig att göra,
2. ett byte av koncessionshavare inte kan göras av ekonomiska eller
tekniska skäl, och
3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller
betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten eller
enheten.
Om upphandlingen genomförs av en upphandlande myndighet och
koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet som avses i
bilaga 2 är en ändring genom en sådan kompletterande beställning som avses
i tredje stycket tillåten endast om den inte innebär att värdet ökar med mer än
50 procent av värdet på den ursprungliga koncessionen. Om flera ändringar
genomförs successivt, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet
tillämpas på varje enskild ändring.
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10 § En ändring är tillåten om behovet av den har uppstått till följd av
omständigheter som den upphandlande myndigheten eller enheten inte har
kunnat förutse och om den inte medför att koncessionens övergripande
karaktär ändras.
Om upphandlingen genomförs av en upphandlande myndighet för
bedrivande av annan verksamhet än sådan verksamhet som avses i bilaga 2 är
en ändring är tillåten under de förutsättningar som anges i första stycket och
om den inte innebär att värdet ökar med mer än 50 procent av värdet på den
ursprungliga koncessionen. Om flera ändringar genomförs successivt, ska
begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild
ändring.
11 § Byte av den koncessionshavare som ursprungligen har tilldelats
koncessionen till en annan leverantör är en tillåten ändring om
1. det inte finns skäl att utesluta den nya leverantören med stöd av 11 kap.
och denne uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer i den
ursprungliga upphandlingen enligt 12 kap. 2 och 3 §§,
2. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga
koncessionshavarens ställe till följd av företagsomstruktureringar, och
3. omstruktureringarna inte medför andra väsentliga ändringar av
kontraktet.
Om den upphandlande myndigheten eller enheten övertar den ursprungliga
leverantörens skyldigheter gentemot leverantörens underleverantörer, ska det
också anses vara ett byte av leverantör och en tillåten ändring.
När ett byte av koncessionshavare gjorts är den nya leverantören att anse
som koncessionshavare.
Övriga ändringar som inte är att anse som väsentliga
12 § En ändring som inte omfattas av bestämmelserna i 7–11 §§ ska ändå
anses vara en tillåten ändring om den inte är väsentlig enligt andra stycket.
En ändring ska anses vara väsentlig om
1. den inför nya villkor i koncessionen som om de hade ingått i den
ursprungliga upphandlingen hade medfört att andra anbudssökande bjöds in att
delta, att andra anbud blev aktuella att utvärdera eller att ytterligare leverantörer
deltog i upphandlingen än de som bjöds in, utvärderades, deltog i den
ursprungliga upphandlingen,
2. den innebär att koncessionens ekonomiska jämvikt ändras till förmån för
den leverantör som har tilldelats koncessionen på ett sätt som inte medgavs i
den ursprungliga koncessionen,
3. den medför att koncessionens omfattning utvidgas betydligt, eller
4. den innebär att den koncessionshavare som ursprungligen har tilldelats
koncessionen byts ut mot en annan leverantör utan att förutsättningarna enligt
11 § är uppfyllda för ett sådant byte.
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Beräkning av värdeökningar
13 § Vid beräkningen av värdet enligt 7 § andra stycket 2 ska det
uppdaterade värdet vara referensvärdet, om kontraktet omfattar en
indexeringsklausul.
Om koncessionen inte innehåller någon indexeringsklausul ska det
uppdaterade värdet beräknas med hänsyn till den genomsnittliga inflationen i
den medlemsstat där den upphandlande myndigheten eller enheten finns.
Offentliggörande
14 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i något av
koncessionsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen beskriva de
ändringsklausuler som avses i 8 §.
15 § En upphandlande myndighet eller enhet som ändrar en koncession med
stöd av 9 eller 10 § ska offentliggöra detta i ett meddelande i Europeiska
unionens officiella tidning.
Avslutande av kontrakt
16 § En upphandlande myndighet eller enhet får avsluta en koncession, om
1. den har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 6 § och
koncessionen därför ska upphandlas,
2. koncessionshavaren borde ha uteslutits enligt 11 kap. 1 §, eller
3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande i enlighet med artikel 258 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt finner att Sverige inte
fullgjort sina skyldigheter enligt kraven i fördraget avseende Europeiska
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom att en
upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat en koncession utan att iaktta
kraven i de fördragen och Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet samt
upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda
tjänster
Tillämpningsområdet
1 § Detta kapitel gäller i fråga om
1. upphandling av koncessioner som avser sådana tjänster som anges i
bilaga 3 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) och
2. upphandling av koncessioner vars värde beräknas understiga det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.
När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en upphandling avser flera
verksamheter i den mening som avses i 2 kap. äger det kapitlet motsvarande
tillämpning.
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Principer för upphandling av koncessioner
2 § Vid upphandlingar enligt detta kapitel ska upphandlande myndigheter och
enheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt
samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. Upphandlingarna ska
vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet.
3 § En upphandling enligt detta kapitel får inte utformas i syfte att undanta
den från denna lags tillämpningsområde och får inte heller utformas på ett
sätt som otillbörligt gynnar eller missgynnar vissa leverantörer eller vissa
varor, tjänster eller byggentreprenader.
4 § En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn och
sociala hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandlingens art
motiverar detta.
5 § För att säkerställa att leverantörer som har tilldelats koncessioner enligt
detta kapitel fullgör kontrakten i enlighet med tillämpliga miljö-, social- och
arbetsrättsliga skyldigheter, bör upphandlande myndigheter och enheter vidta
de lämpliga åtgärder som är förenliga med bestämmelserna i detta kapitel.
Annonsering av upphandling
Förhandsmeddelande
6 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser tilldela en koncession
enligt detta kapitel, ska informera om detta genom ett förhandsmeddelande.
Efterannons om resultatet av en upphandling
7 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession
enligt detta kapitel ska efterannonsera om upphandlingsresultatet enligt
bestämmelserna i 8 kap. 5 §, om koncessionens värde uppgår till minst det
tröskelvärde som gäller enligt bestämmelserna i 5 kap.
Myndigheten eller enheten får dock vid tillämpningen av bestämmelserna i
8 kap. 5 § kvartalsvis gruppera sådana efterannonser som avses i första
stycket och skicka dem senast 48 dagar efter utgången av varje kvartal.
Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar
8 § En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera genomförandet
av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens eller enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.
9 § Vid upphandling enligt detta kapitel ska den upphandlande myndigheten
snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna
om sådana beslut som avses i 10 kap. 12 och 13 §§ och lämna sådana
upplysningar som avses i 10 kap. 12–14 §§.
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10 § När en upphandling enligt detta kapitel har avslutats ska en
upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av arkivlagen
(1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med
tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar, sådana dokument som avses i 8 § och liknande
dokument.
Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet
tilldelades.
Avtalsspärr, överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift
11 § Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i 16 kap.
och om upphandlingsskadeavgift i 17 kap. gäller vid upphandlingar enligt
detta kapitel.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
Avtalsspärr
Allmänna bestämmelser om avtalsspärr
1 § Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § eller 15 kap. 9 § och
underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har
gått från det att underrättelsen skickades.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till
en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.
Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en
längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän
efter utgången av den angivna perioden.
Undantag från avtalsspärr
2 § Avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan
föregående annonsering med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§.
Avtalsspärr vid förhandsinsyn
3 § Vid förhandsinsyn enligt 8 kap. 6 § får den upphandlande myndigheten
eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att annonsen om
förhandsinsyn publicerats.
Överprövning
Allmänna bestämmelser om överprövning
4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma
att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva
1. en upphandling, och
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2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet eller enhet och en leverantör.
Behörig domstol
5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars
domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Överprövning av en upphandling
6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot de
grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får
avslutas först sedan rättelse har gjorts.
Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits
mellan den upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör.
7 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten under pågående
överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller
10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i
enlighet med 13–15 §§.
Förlängd avtalsspärr
8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter
avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i
förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).
Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.
Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att
den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ingå avtal innan något
annat har bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
Tiodagarsfrist
10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att
förvaltningsrätten har avgjort målet.
När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,
får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett
beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.
Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.
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11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till
förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.
12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio dagar har gått från det att
den upphandlande myndigheten eller enheten med ett elektroniskt medel har
skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.
Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel
till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om
överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från
utskickandet.
Överprövning av ett avtals giltighet
13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndigheten eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits
utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 § eller 15 kap. 6 §.
Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt
9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § första stycket eller
15 kap. 9 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande
principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har
överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada.
14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta
att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är
uppfyllda.
15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om en
upphandlande myndighet eller enhet genom förhandsinsyn enligt 8 kap. 6 §
har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid
förhandsinsyn enligt 3 §.
Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet
16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har
bestämts.
Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller
olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan
för leverantören.
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Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.
Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har
gått från det att
1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 5 §,
eller
2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat
anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 14 §.
Beräkning av vissa tider
18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister
enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.
Förbud mot överklagande
19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd
av 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Skadestånd
20 § En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt
bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en
leverantör.
Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller
anbudsgivare som har deltagit i en upphandling och som har haft kostnader
för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet
av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes
möjligheter att tilldelas kontraktet.
21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett
avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till
skadestånd förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift
Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift
1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet
eller enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om
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1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med
bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,
2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft
fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 16 kap. 14 §, eller
3. myndigheten enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 8 kap. 1 § eller 15 kap. 6 §.
2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att
en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i
de fall som anges i 1 § 1 och 2.
Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en
upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de
fall som avses i 1 § 3.
Behörig domstol
3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets
den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Avgiftens storlek
4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst
10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av koncessionens
värde.
Beräkningen av koncessionens värde ska ske enligt 5 kap. 2–5 §.
5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det
finns synnerliga skäl.
Tidsfrister för ansökan om avgift
6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha
kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft.
7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en
eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit
laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft.
262

Bilaga 8
När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de
tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.
Betalning av avgift m.m.
8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.
9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom
30 dagar från det att avgörandet beträffande avgiften har vunnit laga kraft
eller inom den längre tid som anges i avgörandet.
Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda
avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.
10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet
beträffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att
avgörandet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn
Allmänna bestämmelser om tillsyn
1 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om vilken myndighet som ska utöva tillsyn över upphandlingen
enligt denna lag.
2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar
för sin tillsynsverksamhet från upphandlande myndigheter eller enheter eller
den som kan antas vara en upphandlande myndighet eller enhet.
Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom skriftligt förfarande. Om
det på grund av materialets omfång, brådska eller något annat förhållande är
lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande
myndigheten eller enheten.
3 § En upphandlande myndighet eller enhet och den som kan antas vara en
upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
Föreläggande
4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn
enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller
enhet eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet eller enhet att
lämna uppgift, att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av
handlingen.
Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart hos allmän förvaltningsdomstol.
263

Bilaga 8
Behörig domstol
5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får överklagas hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin
hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Uppgiftsskyldighet för den upphandlande myndigheten och enheten
6 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska till den myndighet
som regeringen bestämmer lämna uppgift om värdet av de koncessioner som
myndigheten eller enheten har tilldelat enligt denna lag under ett år.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Lagen gäller inte för upphandlingar av koncessioner som påbörjats före
ikraftträdandet.
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Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.
Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45
Denna huvudgrupp omfattar:
Byggverksamhet
– nybyggnad, renovering och normal
reparation
45.1
Mark- och
grundarbeten
45.11
Denna undergrupp omfattar:
Rivning av
hus; mark- – rivning och rasering av byggnader och
arbeten
andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, deponering,
nivellering av byggplatser, dikesgrävning,
bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller
mineraler

45.12

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark
Markundersök- Denna undergrupp omfattar:
ning
– provborrning och tagning av kärnprov
för byggande, för geofysiska, geologiska
eller liknande ändamål
Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av
råpetroleum eller naturgas se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält,
utförande av geofysiska, geologiska och
seismiska undersökningar, se 74.20
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.2
Bygg- och
anläggningsarbeten
42.21
Uppförande Denna undergrupp omfattar:
av hus och
– byggande av alla slags byggnader,
andra bygg- byggande av anläggningar inom väg- och
nadsverk
vattenbyggnad o.d.
– broar, inklusive sådana för upphöjda
vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät
för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el
och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av
monteringsfärdiga byggnader

45.22
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Takarbeten

Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleumoch naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade
delar av annat material än betong, se
huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive
uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20
Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering
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Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.23
Denna undergrupp omfattar:
Anläggning
av
– anläggning av vägar, gator samt andra
motorvägar, kör- och gångvägar
vägar,
– anläggning av järnvägar
flygfält och
– anläggning av start- och landningsbanor
idrottsanpå flygfält
läggningar
– anläggning av stadion, simbassänger,
idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller
andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

45.24

45.25

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11
Denna undergrupp omfattar:
Vatten–
byggnad
– anläggning av vattenleder, hamn- och
flodarbeten, småbåtshamnar (marinor),
slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
och anlägg- – bygg- eller anläggningsverksamhet som är
ningsarbeten specialiserad inom något för olika slags
konstruktioner gemensamt område och
fordrar specialistkompetens eller specialutrustning
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar,
schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av byggnadsställningar och
arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan
resning och nedmontering, se 71.32
Nace Rev. 1
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AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.3
Bygginstallationen
45.31
Denna undergrupp omfattar:
Elinstallationer
installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.
45.32
Denna undergrupp omfattar:
Isoleringsarbeten
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

45.33

45.34
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VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22
Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31
Andra bygg- Denna undergrupp omfattar:
installationer – installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och
hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

Bilaga 8
Nace Rev. 1
AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.4
Slutbehandling av
byggnader
45.41
Puts-, fasad- Denna undergrupp omfattar:
och
– anbringande på byggnader och andra
stuckatörsanläggningar av invändig eller utvändig
arbeten
puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning
45.42
Denna undergrupp omfattar:
Byggnadssnickeri– installation av icke egentillverkade dörrar,
arbeten
fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med
fast inredning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete
med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

45.43

45.44

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43
Denna undergrupp omfattar:
Golv- och
vägg– läggning, uppsättning eller fastsättning i
beläggnings- byggnader och andra anläggningar av
arbeten
– vägg- eller golvplattor av keramiskt
material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter
Denna undergrupp omfattar:
Måleri- och
glasmästeri- – invändig och utvändig målning av
arbeten
byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och
vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.
Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42
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AVDELNING F
BYGGVERKSAMHET
Huvudgrupp Grupp Undergrupp Benämning
Anmärkning
45.45
Annan slut- Denna undergrupp omfattar:
behandling
– installation av privata simbassänger
av byggnader – rengöring med ånga, blästring och
liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och
andra konstruktioner, se 74.70
45.5

45.50
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Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
Uthyrning av
bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, se
71.32

Bilaga 8
Bilaga 2

Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande
enheter
1. Beträffande gas och värme:
a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster
för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av gas
eller värme.
b) Leverans av gas eller värme till sådana fasta nät.
Om en upphandlande enhet såsom avses i 1 kap. 17 § första stycket 2 och 3
levererar gas eller värme till fasta nät som tillhandahåller tjänster för
allmänheten, ska detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som
avses i 1 kap. 17 § första stycket om samtliga följande villkor är uppfyllda:
i) Den upphandlande enhetens produktion av gas eller värme är en
oundviklig följd av utövandet av en annan verksamhet än någon av
dem som avses i denna punkt eller i punkterna 2 och 3 i denna
bilaga.
ii) Leverans till det publika nätet syftar endast till att använda denna
produktion ekonomiskt och utgör högst 20 % av enhetens
omsättning, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt,
innevarande år medräknat.
Med leverans avses generering/produktion, grossistförsäljning och
detaljförsäljning av gas. Produktion av gas i form av utvinning omfattas dock
av punkt 4 i denna bilaga.
2. Beträffande el:
a) Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster
för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av el.
b) Leverans av el till sådana fasta nät.
Med elleveranser avses generering/produktion, grossistförsäljning och
detaljförsäljning av el.
Om en upphandlande enhet såsom avses i 1 kap. 17 § första stycket 2 och 3
levererar el till fasta nät som tillhandahåller tjänster för allmänheten, ska
detta inte betraktas som en verksamhet i den mening som avses 1 kap. 17 §
första stycket om samtliga följande villkor är uppfyllda:
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i) Den upphandlande enhetens produktion av el behövs för
utövandet av en annan verksamhet än någon av dem som avses i
denna punkt eller i punkterna 1 och 3 i denna bilaga.
ii) Leverans till det publika nätet beror endast på den upphandlande
enhetens egen förbrukning och har inte överstigit 30 % av dess
totala produktion av energi, beräknat på de tre närmast föregående
årens genomsnitt, innevarande år medräknat.
3. Verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät i syfte att
tillhandahålla tjänster för allmänheten på områdena järnvägstransporter,
automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.
Ett nät för transporttjänster ska anses föreligga om tjänsten tillhandahålls
enligt driftsvillkor som fastställs av en behörig myndighet i en medlemsstat,
t.ex. i fråga om linjedragning, kapacitet som ska finnas tillgänglig eller
turtäthet.
4. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att
tillhandahålla flygplatser och kusthamnar eller inlandshamnar eller andra
terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar.
5. Verksamhet som avser tillhandahållande av
a) posttjänster,
b) andra tjänster än posttjänster, förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av
en enhet som också tillhandahåller posttjänster enligt andra stycket led ii i
denna punkt och att de villkor som fastställs i artikel 34.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014
om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG inte
är uppfyllda med avseende på de tjänster som omfattas av andra stycket led
ii.
Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för
utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för
förbättring av kvaliteten på tjänsterna gäller följande definitioner i denna lag:
i) postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga
utformning som den ska överlämnas i, oavsett vikt. Sådana
försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel
böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som
innehåller varor med eller utan kommersiellt värde, oavsett vikt.
ii) posttjänster: insamling, sortering, transport och överlämnande av
postförsändelser. Detta omfattar både tjänster inom och utanför de
samhällsomfattande tjänsternas räckvidd i enlighet med direktiv
97/67/EG.
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iii) andra tjänster än posttjänster: tjänster som tillhandahålls på
följande områden:
– Tjänster som innebär förvaltning av posttjänster (tjänster
både före och efter försändelsen, inbegripet närservice).
– Tjänster som gäller postförsändelser som inte innefattas i
led a, till exempel oadresserad direktreklam.
6. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att
a) utvinna olja eller gas,
b) undersöka förekomsten av eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.
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Bilaga 3
Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
CPV-kod

Beskrivning

79611000-0, 75200000-8, 75231200-6,
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade
75231240-8, 79622000-0 (Tillhandahållande tjänster
av hemtjänstpersonal), 79624000-4
(Förmedling av vårdpersonal) och 796250001 (Förmedling av läkare) 85000000-9 till
85323000-9, 85143000-3, 98133100-5,
98133000-4, 98200000-5 och 98500000-8
(Privata hushåll med anställd personal) och
98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster
utförda av kontorspersonal för enskilda,
Tillfällig personal för hushåll och Hemtjänst)
85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6
Administration inom socialtjänsten, utbild(Offentlig förvaltning, försvar och
ningsadministration, hälsovårdsförvaltning
socialförsäkringstjänster), 75121000-0,
och administration avseende kultur
75122000-7, 75124000-1, 79995000-5 till
79995200-7, 80000000-4 Undervisning och
utbildning till 80660000-8, 92000000-1 till
92342200-2, 92360000-2 till 92700000-8,
79950000-8 (Tjänster för organisering av
utställningar, mässor och kongresser),
79951000-5 (Organisering av seminarier),
79952000-2 (Evenemang), 79952100-3
(Anordnande av kulturevenemang),
79953000-9 (Festivalarrangemang),
79954000-6 (Festarrangemang), 79955000-3
(Anordnande av modevisningar), 79956000-0
(Anordnande av mässor och utställningar)
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CPV-kod

Beskrivning

75300000-9

Obligatorisk socialförsäkring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Bidragstjänster

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7,
98133110-8 och 98130000-3

Andra samhälleliga och personliga tjänster,
inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda
av politiska organisationer, tjänster
tillhandahållna av ungdomsorganisationer och
andra medlemsorganisationstjänster

98131000-0

Tjänster i samband med religionsutövande

55100000-1 till 55410000-7, 55521000-8 till
55521200-0 (55521000-8 Catering för privata
hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser). 55520000-1
Catering, 55522000-5 Catering för
transportföretag, 55523000-2 Catering för
övriga företag eller övriga institutioner,
55524000-9 Skolbespisning 55510000-8
Matsalstjänster, 55511000-5 Matsalstjänster
och övrig kafeteriaverksamhet för särskild
kundgrupp, 55512000-2 Drift av matsal,
55523100-3 Servering av skolmåltider

Hotell- och restaurangtjänster

79100000-5 till 79140000-7, 75231100-5

Juridiska tjänster

75100000-7 till 75120000-3, 75123000-4,
75125000-8 till 75131000-3

Övrig statsförvaltning och statliga tjänster

75200000-8 till 75231000-4

Samhällstjänster

75231210-9 till 75231230-5, 75240000-0 till
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9

Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän
säkerhet och räddningstjänster

275

Bilaga 8

276

CPV-kod

Beskrivning

79700000-1 till 79721000-4 (Undersökningsoch säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster,
Larmövervakningstjänster, Vakttjänster,
Övervakningstjänster, Eftersökning,
Uppspårning av försvunna, Patrullering,
Utfärdande av id-kort, Utredning och
Detektivtjänster) 79722000-1 (Grafologi),
79723000-8 (Avfallsanalys)

Undersöknings- och säkerhetstjänster

64000000-6 (Post- och
telekommunikationstjänster), 64100000-7
(Post- och budtjänster), 64110000-0
(Postgång), 64111000-7 (Posttjänster för
tidningar och tidskrifter), 64112000-4
(Posttjänster för brev), 64113000-1
(Posttjänster för paket), 64114000-8
(Postkassörstjänster), 64115000-5 (Förhyrning
av postbox), 64116000-2 (Poste restantetjänster), 64122000-7 (Internpost)

Posttjänster

50116510-9 (Regummering av däck),
71550000-8 (Smedtjänster)

Diverse tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna av
exterritoriala organisationer och organ) och
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och organ)

Internationella tjänster
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Förteckning över remissinstanserna avseende
promemorian Nya regler om upphandling (Ds
2014:25) och betänkandet Nya regler om
upphandling (SOU 2014:51)
Följande remissinstanser har yttrat sig: Sveriges riksbank, Svea hovrätt,
Östersunds tingsrätt, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Malmö, Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac),
Kommerskollegium, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV),
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet (MFD),
Arbetsgivarverket, Boverket, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket (ESV), Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kammarkollegiet,
Statens skolverk, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Umeå universitet, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen (KEMI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI), Strålsäkerhetsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS),
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrensverket, Verket för innovationssystem (Vinnova), Affärsverket svenska
kraftnät, Tillväxtverket, E-legitimationsnämnden, Arbetsförmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, ILO-kommittén, Regelrådet, Borgholms kommun, Enköpings
kommun, Gotlands kommun, Hudiksvalls kommun, Landskrona
kommun, Malmö kommun, Ronneby kommun, Sandvikens kommun,
Sollefteå kommun, Strängnäs kommun, Strömsunds kommun, Timrå
kommun, Växjö kommun, Jönköpings läns landsting, Skåne läns
landsting, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting,
Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting,
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Samverkansorganet i Kalmar län,
Samverkansorganet i Värmlands län, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), SKL Kommentus, Svenskt Vatten, Landsorganisationen i Sverige
(LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Almega, Företagarförbundet Fria
Företagare, Företagarna, Svensk Energi, Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF), Miljömärkning Sverige AB, Sveriges Bussföretag, Svenskt
Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Television AB (SVT),
Teknikföretagen, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Sveriges Offentliga
Leverantörer, SIS – Swedish Standards Institute, DHR – Förbundet för
ett samhälle utan rörelsehinder och Famna – Riksorganisationen för
idéburen vård och social omsorg.
Yttrande har även inkommit från Läkemedelsindustriföreningens
Service AB (LIF), Handikappförbunden, Coompanion Sverige, Syn-
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skadades Riksförbund (SRF), Vision, Forum – Idéburna organisationer
med social inriktning, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Göteborgs
kyrkliga stadsmission, IT- och telekomföretagen, Svensk kollektivtrafik
Service AB, Konkurrenskommissionen, Bemanningsföretagen, Pingst
Socialt och LP-verksamheten, Göteborgs stad Upphandlings AB,
Upphandlingssamverkan i Uppsala län (UPPSAM), Svenska Teknik&
Designföretagen, Återvinningsindustrierna (ÅI), Advokatfirman Delphi,
Swedish Medtech, Sveriges Arkitekter, Rådet för offentlig upphandling
Silf Competence, Husbyggnadsvaror HBV Förening, Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Akademikerförbundet SSR, Peak Procurement
i Stockholm AB, Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal),
Säkerhetsföretagen, Byggherrarna, Magnus Josephson AB, VVS Företagen, Stena Metall AB, BIM Alliance Sweden, HSB Omsorg, Stiftelsen
Fyrljuset, Foyen advokatfirma AB, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges
Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Advokatfirman Lindahl.
Följande remissinstanser har avstått från att yttra sig: Kriminalvården,
Statistiska centralbyrån (SCB), Gällivare kommun, Haparanda kommun,
Höganäs kommun, Kumla kommun, Kungsbacka kommun, Kävlinge
kommun, Lomma kommun, Orust kommun, Skövde kommun, Torsby
kommun, Tyresö kommun, Umeå Kommun, Dalarnas läns landsting,
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Regionala
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Samverkansorganet i Västerbottens län, Näringslivets regelnämnd (NNR), PostNord, Stockholms
Handelskammare och Naturskyddsföreningen.
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Förteckning över remissinstanserna avseende
betänkandet En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69)
Följande remissinstanser har yttrat sig: Kammarrätten i Göteborg,
Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Härnösand,
Förvaltningsrätten i Malmö, Domstolsverket, Kriminalvården,
Migrationsverket, Kommerskollegium, Försvarsmakten, Försvarets
materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet
(MFD), Arbetsgivarverket, Boverket, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket
(ESV),
Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten,
Kammarkollegiet, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen (KEMI), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Strålsäkerhetsmyndigheten,
Post- och telestyrelsen (PTS), Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrensverket, Verket för innovationssystem
(Vinnova), Affärsverket svenska kraftnät, Tillväxtverket, Elegitimationsnämnden, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, ILO-kommittén,
Regelrådet, Gotlands kommun, Hudiksvalls kommun, Malmö kommun,
Orust kommun, Stockholms kommun, Umeå Kommun, Växjö kommun,
Skåne läns landsting, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns
landsting, Västra Götalands läns landsting, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Samverkansorganet i Värmlands län, Samverkansorganet i
Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landsorganisationen i Sverige (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Almega,
Företagarna, Svensk Energi, Sveriges Bussföretag, Svenskt Näringsliv,
Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI).
Följande remissinstanser har avstått från att yttra sig: Statistiska
centralbyrån (SCB), Borgholms kommun, Enköpings kommun, Gällivare
kommun, Haparanda kommun, Höganäs kommun, Kumla kommun,
Kungsbacka kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Lomma
kommun, Ronneby kommun, Sandvikens kommun, Skövde kommun,
Sollefteå kommun, Strängnäs kommun, Strömsunds kommun, Timrå
kommun, Torsby kommun, Tyresö kommun, Dalarnas läns landsting,
Jönköpings
läns
landsting,
Östergötlands
läns
landsting,
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Regionala
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten, Samverkansorganet i Kalmar län,
SKL Kommentus, Svenskt Vatten, Näringslivets regelnämnd (NNR),
PostNord, Stockholms Handelskammare, Svensk Kollektivtrafik, Famna
– Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och
Naturskyddsföreningen.
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Yttrande har även inkommit från Advokatfirman Delphi, Sveriges
Television AB och Konkurrenskommissionen.

