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upphandlingsregler
OBS dessa SFS är kopior av originalet. Vi reserverar oss för ev fel. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

- Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling:
Ändringar enligt SFS 2002:594
1 kap. Allmänna bestämmelser
2 kap. Varuupphandling
3 kap. Upphandling av byggentreprenad
4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena
5 kap. Upphandling av tjänster
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.
7 kap. Överprövning, skadestånd m.m.
Bilaga. Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-, anläggningseller installationsarbeten enligt 1 kap. 5§ (Avdelning C)
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)
1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde m.m.
1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda
bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-,
energi-, transport- och telekommunikationsområdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestämmelser
om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap. och i vissa
andra fall (6 kap.). Lagen innehåller också bestämmelser om överprövning, skadestånd, m.m. (7 kap.).
I lagen finns bestämmelser till uppfyllande av de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen (EU). Lag (1995:704).
2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting och sådana andra
upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§.
För upphandling som avses i 6 kap. gäller endast bestämmelserna i nämnda kapitel och de bestämmelser
i 1 och 5 kap., till vilka hänvisas i 6 kap. samt 7 kap. 1-10 §§. Lag (1999:309).
3§
Denna lag gäller inte
1. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett internationellt avtal mellan någon av staterna
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som är
gemensamt för de avtalsslutande staterna,
2. upphandlingsförfaranden som överenskommits i ett avtal beträffande stationering av militär personal,
eller 3. upphandlingsförfaranden som överenskommits i en internationell organisation.
För följande upphandlingar gäller endast bestämmelserna i 6 kap., nämligen
1. upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets
säkerhet och
2. upphandling av försvarsprodukter och tjänster som inte har civil användning och som omfattas av
artikel 296 i Romfördraget. Lag (2002:594).

Huvudregel om affärsmässighet
4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt
genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan
ovidkommande hänsyn.
Definitioner
5§
I denna lag används följande termer med den betydelse som
här anges:
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Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner
och landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som anges i 6 § och, såvitt avser
upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana enheter som avses i 4 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 1 §
tredje stycket, sammanslutningar av sådana myndigheter, beslutande församlingar, bolag, föreningar,
samfälligheter, stiftelser och enheter samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i
fråga om verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144).
Upphandlingskontrakt: skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandling enligt
denna lag och som undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.
Byggentreprenad: utförande eller både projektering och utförande av ett arbete, som kan hänföras till en
verksamhet som anges i avdelning C i bilagan till denna lag, eller ett byggnads- eller anläggningsarbete i
sin helhet, vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och ekonomisk funktion.
Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad där ersättning för arbetet utgår i form
av en rätt att utnyttja anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels betalning.
Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han
inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.
Ramavtal: avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att
fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.
Formgivningstävling: sådan tävling som avses i 5 kap. 28 § och 6 kap. 18 §.
Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör.
Påskyndat förfarande: sådant förfarande som avses i 2 kap. 15 §, 3 kap. 20 § och 5 kap. 22 §.
Anbudsgivare: den som lämnar anbud.
Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid selektiv eller förhandlad upphandling eller
urvalsupphandling.
Ansökningsinbjudan: underlag varigenom den upphandlande enheten inbjuder leverantörer att ansöka
om att få lämna anbud vid urvalsupphandling.
Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.
Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna
anbud.
Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna
anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.
Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall
lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
Urvalsupphandling: upphandling 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.
Direktupphandling: upphandling utan krav på anbud. Lag (2002:594).
6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som
har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär och
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1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en annan
upphandlande enhet, eller
2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan upphandlande
enhet, eller
3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting eller en
annan upphandlande enhet. Lag (1999:309).

Annonsering
7 § En upphandlande enhet skall annonsera upphandlingar om inte annat anges i 2-5 kap.
7 a § Vid selektiv upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet ange i annonsen det
antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till
arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens. Det måste
uppgå till minst fem och får uppgå till högst 20. Lag (1997:1068).
8 § En annons om upphandling skall på snabbaste lämpliga sätt sändas till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer. Om upphandling sker enligt reglerna för påskyndat förfarande
skall annonsen sändas med telex, telegram eller telefax.
Annonsen skall innehålla uppgift om dagen för avsändandet. Den upphandlande enheten skall kunna
visa vilken dag annonsen avsändes. Lag (1997:1068).
9 § En annons som avses i 8 § skall skrivas på något av de språk som är officiella inom Europeiska
unionen.
Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får annonsen inte vara längre än en sida i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Lag (1997:1068).
10 § En annons som avses i 8§ får inte publiceras före dagen för avsändandet till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer. Annonsen får inte innehålla annan information än den som
publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
11 § En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap. skall inom 48 dagar
därefter sända en annons till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer hur
upphandlingen har avslutats. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot
något allmänt intresse eller motverka befogade affärs- eller konkurrensintressen.
Enheten skall också upprätta en rapport om den avslutade upphandlingen. Rapporten skall lämnas till
Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran. Rapporten skall innehålla uppgifter om
1. enhetens namn och adress samt upphandlingens föremål och värde,
2. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som kvalificerat sig för att delta i upphandlingen och
anledningen till valet av dessa,
3. namn på anbudsgivare eller anbudssökande som inte vunnit framgång och anledningen till det,
4. namn på den leverantör som fick upphandlingen, anledningen till det och, i förekommande fall, hur
stor del av upphandlingen leverantören avser att lägga ut på någon annan, och
5. för förhandlad upphandling, anledningen till valet av det förfarandet. Lag (1997:1068).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.
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12
Om förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av föremålet för upphandlingen skall
beskrivningen göras med hänvisning till
1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. ett sådant europeiskt tekniskt godkännande av en produkts lämplighet som gjorts av ett organ som
godtagits av EES- länderna, eller
3. en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godtagits av EES-länderna och som
publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den upphandlande enheten får hänvisa till kriterier för miljömärken om kriterierna för märket har
utarbetats på grundval av vetenskaplig information.
Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvikande bestämmelser och dessa
överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag (2002:594).
13 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. får en upphandlande enhet utforma den tekniska
beskrivningen på annat sätt än som anges i 12 §, om
1. de europeiska tekniska specifikationerna inte anger hur överensstämmelse med dem skall fastställas,
eller det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen
överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,
2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § inte skulle göra det möjligt
för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med utrustning
som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska
svårigheter, dock endast under förutsättning att den upphandlande enheten som ett led i en klart
definierad och dokumenterad strategi beslutat att inom en angiven tidsperiod gå över till utrustning som
stämmer överens med sådana specifikationer,
3. vad som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att gällande standarder eller europeiska
tekniska specifikationer inte är tilllämpliga, eller
4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten. Lag
(1997:1068).
14 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna
i 13§ skriftligen ange skälen för sitt beslut. Om det är möjligt, skall detta göras i annonsen i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller i förfrågningsunderlaget. Enheten skall vidare på begäran
tillhandahålla EES-länderna och Europeiska gemenskapernas kommission skälen för beslutet. Lag
(1997:1068).
15 § Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12§ första stycket 2 och 3 inte finns, gäller
följande vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap.
Den tekniska beskrivningen skall göras genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer som är
förenliga med lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., eller i övrigt med
gemenskapsrätten.
Om andra stycket inte är tillämpligt, får den tekniska beskrivningen göras genom hänvisning till
1. nationella tekniska specifikationer i fråga om konstruktion, beräkningsmetoder, utförande av arbete
och materialanvändning, eller
2. andra handlingar, om möjligt till svenska standarder som stämmer överens med internationell standard
eller till andra svenska standarder. Lag (1997:1068).
16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får varken i förfrågningsunderlaget
eller i något annat underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara eller process på ett sådant sätt
att vissa företag gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är motiverat med
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hänsyn till föremålet för upphandlingen.
En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke, fabrikat eller ursprung, om den inte på något
annat sätt kan beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt. Hänvisningen
skall följas av orden "eller likvärdig". Lag (1997:1068).
Inbjudningar vid selektiv och förhandlad upphandling
16 a § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall, utöver vad som anges i 2 kap. 14 §, 3 kap. 19 §, 4
kap. 20 § och 5 kap. 21 §, inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om
1. adress där ytterligare handlingar kan beställas, senaste dag för en sådan beställning samt, i de fall
avgift skall betalas, belopp och betalningsvillkor,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de
språk som kan användas,
3. annonser varigenom upphandlingen offentliggjorts,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. villkor för tilldelning av kontrakt, om de inte framgår av annonsen, och
6. andra särskilda villkor som gäller för att få delta. Lag (1997:1068).
16 b § När det är fråga om selektiv eller förhandlad upphandling skall den upphandlande enheten, vid
urvalet av de leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, ta hänsyn till sådana
upplysningar om leverantörerna som avses i 17 och 18 §§. Lag (1997:1068).
16 c § Vid upphandling enligt 2 eller 5 kap. får en upphandlande enhet endast begära sådana
upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med hänsyn till vad som skall
upphandlas. Enheten skall beakta leverantörens befogade intresse av att affärshemligheter eller tekniska
hemligheter inte röjs. Lag (1998:1432).

Krav som får ställas på leverantören
17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare
har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande
förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i
det land där upphandlingen sker, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga
upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf eller 18 §.
Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta honom med stöd
av första stycket 1-3 eller 5.

http://www.nou.se/loukap1.html

13/12/2005

NOU - lagen om offentlig upphandling

Page 6 of 8

Enheten får också begära att en leverantör visar att han är registrerad i det land där han driver
verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Lag
(1997:1068).
18 § En leverantör kan visa att han uppfyller krav som uppställts med stöd av 17 § genom skriftliga bevis
som är lämpade för ändamålet. Om det finns särskilda skäl, får ett skriftligt bevis ersättas av en utsaga
som har avgetts på heder och samvete eller under annan liknande försäkran.
En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan till anbudsgivning ange vilka
bevis den vill ha om en leverantörs finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och
kapacitet.
Om en leverantör är registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer, skall
leverantören anses uppfylla de krav som kan ställas upp med stöd av 17 § första stycket 1-3. Lag
(1997:1068).
18 a § I förfrågningsunderlaget får den upphandlande enheten begära att anbudsgivaren i sitt anbud
redovisar vilka delar av upphandlingskontraktet som han avser att lägga ut på någon annan. Lag
(1997:1068).
18 b § /Träder i kraft I:2002-07-01/ En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget
skall genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling. Lag (2002:594).
Former för anbud och ansökningar om deltagande i anbudsgivning
19 § Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat följer av andra eller tredje
stycket, lämnas skriftligen.
En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt,
under förutsättning att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 20
§. Enheten får begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas skriftligen
eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.
Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektronisk överföring eller på annat
sätt, om de bekräftas skriftligen. Enheten får tillåta att bekräftelsen lämnas på annat sätt. Bekräftelsen
skall lämnas omgående eller, i vissa fall som anges i 2-5 kap., inom frister som anges där.
Enheten skall i en annons eller i förfrågningsunderlaget ange hur anbud och ansökningar om att få lämna
anbud får lämnas. Lag (2000:877).
19 a §
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 28 §. Lag
(2002:594).

Mottagande och öppnande av anbud
20 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en
förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras
upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en
anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall
betalas av den som framställt begäran.
Vid förhandlad upphandling får försändelserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning
som avses i första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl,
allteftersom de kommer in.
20 a § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall den upphandlande enheten, innan den börjar pröva
anbuden, pröva om anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller de krav som ställts upp på
leverantören. Lag (1997:1068).
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21 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökningen att få lämna
anbud.
Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk
för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
Enheten får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra
handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 §§. Lag (1998:1432).

Prövning av anbud
22 § En upphandlande enhet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
2. det anbud som har lägst anbudspris.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska,
funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m. m. Enheten skall i
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter
betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.
Lag (1997:1068).
23 § En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan
enheten skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får
tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller
utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag.
Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet, som i förfrågningsunderlaget angett
att den skall anta det anbud som har lägst anbudspris men som förkastat ett anbud av det skälet att det
bedömts vara orimligt lågt, lämna en rapport om sitt beslut till Europeiska gemenskapernas kommission.
Lag (1997:1068).
23 a § Grupper av leverantörer har rätt att lämna anbud och förhandla. Den upphandlande enheten får
inte föreskriva att sådana grupper skall anta en bestämd juridisk form för att få lämna anbud eller
förhandla. Enheten får dock föreskriva att den utsedda gruppen skall anta en viss juridisk form när den
blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna fullföljas korrekt. Lag (1995:704).

Alternativa utföranden.
23 b § Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den även pröva
anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp.
Kraven skall ha angetts i förfrågningsunderlaget.
Om enheten inte avser att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden, skall den i annonsen
upplysa om detta.
Ett utförande, som är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget, får inte
förkastas endast av det skälet att det är utformat enligt europeiska tekniska specifikationer eller enligt
svensk standard som i huvudsak ansluter till en europeiskt godtagen teknisk specifikation. Lag
(1997:1068).
Förvaring av handlingar
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24 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med
tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och
liknande.

Särskilda skyldigheter för upphandlande enheter
25 § Om en eller flera upphandlande enheter till mer än hälften bidrar till kostnaden för byggentreprenad
som avser verksamhet som hör till grupp 502 i avdelning C i bilagan till denna lag, eller som rör
uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader
eller byggnader för administrationsändamål och som upphandlas av någon annan skall enheten se till att
bestämmelserna i 3 och 5 kap. iakttas vid upphandlingen. Lag (1997:1068).
Uppgiftslämnande för statistikändamål
26 § Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas skyldighet att för statistikändamål lämna
uppgifter beträffande offentlig upphandling följer av lagen (1992:889) om den officiella statistiken. Lag
(1994 :614).

Upplysningar
27 §
Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet till den anbudssökande eller
anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om varför hans ansökan eller anbud förkastats.
Upplysningar enligt första stycket skall lämnas inom 15 dagar från det att begäran kom in. Om beslut
om leverantör och anbud fattats skall upplysningarna dock lämnas genast eller så snart det är möjligt
efter det att begäran kom in. Lag (2002:594).
28 §
När beslut om leverantör och anbud fattats skall den upphandlande enheten lämna upplysningar till varje
anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det.
Sådana upplysningar skall lämnas genast eller så snart det är möjligt till den leverantör som begär det.
Lag (2002:594).
29 §
Om en upphandlande enhet vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. har beslutat att inte avsluta en
annonserad upphandling eller att göra om upphandlingen skall enheten på begäran lämna upplysningar
till anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. Enheten skall underrätta Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om sitt beslut. Lag (2002:594).
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)

2 kap. Varuupphandling
Tröskelvärden m.m.
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av varor som görs av en
upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i
andra stycket (tröskelvärde).
För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrättter (sdr). För övriga
upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr. Lag (2000:877).

2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandling som avses i 4 kap.
3 § För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om högst
tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För
upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av
varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas
till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.
För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid,
skall värdet beräknas antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det föregående budgetåret eller den
föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet
eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den
tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv
månader, under hela kontraktsperioden.
Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.
Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).

4 § En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall
underskridas.

5 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en
upphandling vid tillämpning av 1§. Om tröskelvärdet då överskrids skall varje enskild upphandling
göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.
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Annonsering
6 § En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret genom förhandsannonsering
informera om de upphandlingar enligt 1-5 §§ över 750 000 euro som enheten planerat för budgetåret för
varje varuområde. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (2000:877).
7 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 10§ andra stycket
eller 11§.
7 a § /Upphör att gälla U:2002-07-01 genom lag (2002:594)./
Val av upphandlingsförfarande
8 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte något annat upphandlingsförfarande får
tilllämpas enligt 10 eller 11§. Lag (1995:704).

9 § har upphävts genom lag (1997:1068).

10 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen
angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om anbud som lämnats vid öppen eller
selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för upphandlingen som ställts upp i underlaget.
Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud
från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.
Lag (1996:433).

11 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om
1. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga
anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte
väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission,
2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att
framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
3. varorna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillverkas eller levereras av
endast en viss leverantör,
4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör
det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,
5. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som
delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra
anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.
Tilläggsleveranser som avses i första stycket 5 får avse längre tid än tre år endast om det finns särskilda
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skäl. Lag (1997:1068).
11 a § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall
antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal
lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).
12 § har upphävts genom lag (1995:704).
Tidsfrister
13 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de
som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag
då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock
förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det
att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex
dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 16 §. Lag (1998:1432).
14 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna
anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlade
enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.
Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag inbjudan
skickades ut tilldeltagarna.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut.
Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om
så har begärts i rimlig tid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 16 § andra stycket. Lag
(1998:1432).
15 § Om de tidsfrister som anges i 14 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 14 §
första stycket till 15 dagar, de i 14 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och
den i 14 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).
16 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till
anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 13 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 13 § första stycket
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och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.
Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för
leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 13 § första stycket och andra stycket
andra meningen respektive 14 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning.
17 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade
förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje
stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 15 §. Lag (2000:877).
18 § En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1kap. 23 b§ får inte förkasta ett
anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett tjänstekontrakt i stället för ett
varukontrakt. Lag (1997:1068).
19 § Om en upphandlande enhet ger någon som inte är en upphandlande enhet särskilt tillstånd att
bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall i tillståndet anges att principen om ickediskriminering på grund av nationalitet skall iakttas när tillståndshavaren ingår ett varukontrakt för den
verksamhet som avses med tillståndet. Lag (1998:1432).
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)
3 kap. Upphandling av byggentreprenad
Tröskelvärden m.m.
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av byggentreprenad eller koncession
som uppgår till minst det lägsta av 5 000 000 euro eller 5 000 000 särskilda dragningsrätter, exklusive
mervärdesskatt. Lag (2000:877).
2 § Om ett byggentreprenadkontrakt delas upp i flera mindre delar, skall varje delvärde ingå i
beräkningen av upphandlingens värde.
För delkontrakt under 1 000 000 euro behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf
inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av
upphandlingens totala värde.
En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas. Lag (2000:877).
3 § har upphävts genom lag (1997:1068).
4 § Vid beräkning av upphandlingens värde skall hänsyn tas även till värdet av det material och den
utrustning som tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är nödvändiga för arbetet.
5 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på upphandlingar som avses i 4 kap.

Koncession
6 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget bestämma att den som söker koncessionen skall
lägga ut minst 30 procent av koncessionsvärdet på tredje man, med möjlighet för den
koncessionssökande att öka denna minsta andel. Den minsta andel som skall gälla skall anges i
upphandlingskontraktet.
Om enheten inte bestämt om utläggning enligt första stycket, får den begära att koncessionssökanden i
sitt anbud anger hur stor andel av koncessionens totala värde som han avser att lägga ut på någon annan.
Lag (1997:1068).
7 § Om den som tilldelas koncessionen är en upphandlande enhet skall bestämmelserna i detta kapitel
iakttas vid den enhetens upphandling.
Om den som tilldelas koncessionen inte är en upphandlande enhet, skall upphandlingskontraktet
innehålla särskilda villkor i det fall då koncessionshavaren skall lägga ut någon del av entreprenaden på
tredje man och värdet överstiger det tröskelvärde som anges i 1§. Villkoren skall innebära att
bestämmelserna i denna lag om annonsering och de i 23§ andra stycket angivna tidsfristerna skall
tillämpas. Annonsering krävs dock inte för upphandlingar som uppfyller villkoren för förhandlad
upphandling utan annonsering.
Bestämmelserna i 1 kap. 11§ om annonsering av avslutad upphandling gäller inte vid koncession. Lag
(1997:1068).
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8 § Om flera företag går samman för att få en koncession, skall inte något av dem anses som tredje man.
Detsamma gäller anknutna företag.
Med anknutna företag avses varje företag över vilket koncessionshavaren kan utöva ett bestämmande
inflytande, varje företag som kan utöva ett sådant inflytande över koncessionshavaren och varje företag
som tillsammans med koncessionshavaren står under bestämmande inflytande av något annat företag på
grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under. Ett företag
skall anses ha ett bestämmande inflytande när det, direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag
innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund
av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i företagets
administrativa, verkställande eller övervakande organ.
En förteckning över företagen skall bifogas ansökan om koncession. Förteckningen skall uppdateras så
snart något förhållande ändras. Lag (1997:1068).
Annonsering m.m.
9 § En upphandlande enhet skall snarast möjligt genom förhandsannonsering informera om de
upphandlingar över tröskelvärdet som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning.
Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§. Lag (1997:1068).
10 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 15 eller 17 §.
11 § /Upphör att gälla U:2002-07-01 genom lag (2002:594)./

Val av upphandlingsförfarande
12 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer av 14 eller 15 §.
13 § har upphävts genom lag (1997:1068).
14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas om
1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller experiment, under förutsättning att
utförandet inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte medger en förhandsvärdering.
15 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om
1. arbetena av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss
leverantör,
2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör
det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående
annonsering enligt 14§,
3. upphandlingen gäller tilläggsarbeten av den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det först
avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter
blivit nödvändiga för arbetets utförande, under förutsättning att tilläggsarbetena inte utan tekniska eller
ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att
tilläggsarbetena är absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras,
4. upphandlingen gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten ingående i ett projekt
som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena tilldelas samma leverantör
som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya arbeten beställs inom tre år efter det att det
ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya arbetena ingått i tröskelvärdeberäkningen och
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annonserats i samband med det ursprungliga projektet.
Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggsarbetena inte överstiger hälften
av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).
16 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall
antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal
lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).
17 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen
angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om
1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för
upphandlingen som ställts upp i underlaget,
2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga
anbud och en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran.
Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud
från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.
Lag (1997:1068).
Tidsfrister
18 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de
som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag
då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock
förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det
att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex
dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 21 §. Lag (1998:1432).
19 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna
anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande
enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.
Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då
inbjudan skickades ut till deltagarna.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut.
Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv
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upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om
så har begärts i rimlig tid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 21 § andra stycket. Lag
(1998:1432).
20 § Om de tidsfrister som anges i 19 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 19 §
första stycket till 15 dagar, de i 19 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och
den i 19 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).
21 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till
anbudsgivare inom den tidsfrist som anges i 18 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 18 § första stycket
och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.
Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för
leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 18 § första stycket och andra stycket
andra meningen respektive 19 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning. Lag (1998:1432).
22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade
förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje
stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 20 §. Lag (2000:877).
Särskilda tidsfrister vid koncession
23 § Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud om koncession skall vara minst 52
dagar från den dag då annonsen om koncession avsändes.
Om ett upphandlingskontrakt tilldelas av en koncessionshavare som inte är en upphandlande enhet gäller
följande. Tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna anbud skall vara minst 37 dagar från den
dag då annonsen om upphandling avsändes. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar
från den dag då annonsen avsändes eller inbjudan skickades ut till deltagarna. Lag (1997:1068).

Information om arbetsvillkor m.m.
24 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna
en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall
gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.
Om enheten lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar att
hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av anbudet.
Lag (1997:1068).
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)
4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som görs av en upphandlande enhet
för sådan av enheten bedriven verksamhet som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion,
transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas eller värme eller av leverans
av sådana nyttigheter till fasta nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra
fasta bränslen eller för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med järnväg, spårväg, tunnelbana,
buss, trådbuss eller linbana,
4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller
flera allmänna telekommunikationstjänster.
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "upphandlande enhet"
1. företag över vilka staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet direkt eller
indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande på det sätt som anges i 3 kap. 8 § andrastycket, och
2. företag som bedriver verksamhet enligt första stycket med sådant särskilt tillstånd från en myndighet
som innebär att ett eller flera företag förbehålls rätten att bedriva verksamheten.
tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen "särskilt tillstånd" dels fall då ett företag
i syfte att anlägga nät eller annan anordning som avses i första stycket kan utnyttja rätt till expropriation
eller användning av egendom eller får placera nätutrustning på, under eller över allmän väg, dels fall då
ett företag bedriver verksamhet som avses i första stycket 1 och levererar dricksvatten, elektricitet, gas
eller värme till ett nät som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet.
För upphandling av tjänster för verksamheter som avses i första stycket gäller, utöver detta kapitel, de
bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 §. Lag (1999:309).
2 § En upphandlande enhet som bedriver verksamhet som avser försörjning med dricksvatten skall
tillämpa bestämmelserna i detta kapitel inte endast vid upphandling för den verksamheten, utan också
vid upphandling som enheten gör för projekt inom vattenbyggnad, konstbevattning eller dränering om
minst 20 procent av den totala vattenmängd som tillhandahålls av dessa projekt består av dricksvatten
eller som görs för verksamhet som har samband med bortledande eller rening av avloppsvatten.
3 § En upphandlande enhet är inte skyldig att tillämpa bestämmelserna i detta kapitel vid upphandling
här i riket för verksamhet som avses i 1§ första stycket 1-4 och bedrivs i ett land utanför EES, om inte
fasta nät eller markområden inom EES utnyttjas för verksamheten.
4 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet vid upphandling för
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busstransportverksamhet som avses i 1 § första stycket 3 om även andra företag får bedriva sådan
verksamhet inom samma geografiska område på samma villkor.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller tjänster som avses i 1 § första
stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en
eller flera telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma geografiska
område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte heller tillämpas vid upphandlingar som görs för återförsäljning
eller uthyrning, om den upphandlande enheten inte har särskilt tillstånd att sälja eller hyra ut det som
omfattas av upphandlingen och även andra företag har rätt att återförsälja eller hyra ut på samma villkor
som den upphandlande enheten. Lag (1998:1432).
4 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid anskaffning av tjänster
1. som en upphandlande enhet gör från ett anknutet företag, eller
2. som ett samriskföretag, bildat av flera upphandlande enheter i syfte att bedriva verksamhet som avses i
1§ första stycket, gör från någon av dessa enheter eller från ett företag som är anknutet till någon av dem.
I fråga om anskaffning av tjänster från ett anknutet företag gäller första stycket endast om minst 80
procent av den del av företagets genomsnittliga årsomsättning under de tre föregående åren som avser
tjänster inom EES, härrör från tillhandahållande av tjänsterna till företag som det förstnämnda företaget
är anknutet till. Om flera företag som tillhandahåller samma eller liknande tjänster är anknutna till den
upphandlande enheten skall den genomsnittliga årsomsättningen beräknas gemensamt för företagen.
Vid bedömande av om ett företag är anknutet tillämpas 3 kap. 8 § andra stycket. Med anknutet företag
avses dessutom ett företag vars årsräkenskaper sammanställs med den upphandlande enhetens enligt
rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om koncernredovisning. Lag (1997:1068).
5 § En upphandlande enhet som omfattas av något av undantagen i 3 § eller 4 § andra och tredje
styckena skall på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission lämna uppgifter om den
undantagna verksamheten.
En upphandlande enhet som åberopar undantaget i 4 a § skall på begäran av kommissionen lämna
uppgifter om företagens namn, tjänsternas karaktär och värde samt bevis, som kommissionen anser
nödvändiga, på att det finns ett sådant samband mellan enheten och företagen att 4 a § är tillämplig. Lag
(1997:1068).
6 § Värdet av en upphandling som innefattar både varor och tjänster skall beräknas till det totala värdet
av dessa tjänster och varor. Vid beräkningen skall värdet av monterings- och installationsåtgärder ingå.
Värdet av varor eller tjänster som inte är nödvändiga för utförandet av en byggentreprenad skall inte ingå
i beräkningen av värdet på entreprenaden, om en sådan beräkning skulle leda till att bestämmelserna i
detta kapitel inte skulle komma att tillämpas på en upphandling av varorna eller tjänsterna. Lag
(1997:1068).
7 §Bestämmelserna i detta kapitel skall inte gälla vid upphandling av
1. vatten, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1 § första stycket 1 som avser dricksvatten, eller
2. energi eller bränsle för energiproduktion, om upphandlingen görs för verksamhet enligt 1§ första
stycket 1 och 2 som avser elektricitet, gas eller värme eller som avser utnyttjande av mark- eller
vattenområden för prospektering eller utvinning av olja m.m.
7 a § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller
värme till sådana fasta nät som avses i 1 § första stycket 1 från ett sådant företag som avses i 1 § andra
stycket, om företaget
1. producerar dricksvatten eller elektricitet, som behövs på grund av att förbrukningen av detta är
nödvändig för utövande av annan verksamhet än den som avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning
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att leveransen till det fasta nätet endast beror på den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte
överstiger 30 procent av enhetens totala produktion av dricksvatten eller elektricitet, beräknat efter
genomsnittet för de senaste tre åren, eller
2. producerar gas eller värme som är en oundviklig följd av drivandet av annan verksamhet än den som
avses i 1 § första stycket 1, under förutsättning att leveransen till det fasta nätet endast syftar till ett
ekonomiskt nyttjande av denna produktion och den uppgår till högst 20 procent av den upphandlande
enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren. Lag (1997:1068).
Tröskelvärden m.m.
8 § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde exklusive
mervärdesskatt uppgår till minst
1. 400 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket 1-3,
2. 600 000 euro och gäller varor eller tjänster för verksamhet som omfattas av 1 § första stycket 4,
3. 5 000 000 euro och gäller byggentreprenad.
Om en upphandling av tjänster görs genom en formgivningstävling skall 5 kap. 29 § tillämpas på
tävlingen under förutsättning att den dels ingår i en upphandling av tjänster vars värde uppgår till minst
något av de värden som nämns i första stycket 1 eller 2, dels görs för verksamhet som avses där.
Bestämmelserna i 5 kap. 29 § skall också tillämpas på alla tävlingar vars sammanlagda prissumma
uppgår till minst nämnda belopp. Lag (2000:877).
8 a § Om värdet av en varu- eller tjänsteupphandling uppgår till minst 400000 särskilda dragningsrätter
(sdr), exklusive mervärdesskatt, eller en upphandling av byggentreprenader uppgår till minst 5000000
sdr, exklusive mervärdesskatt, och dessa värden är lägre än de värden som anges i 8 §, skall
upphandlingen göras enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detta gäller om upphandlingen görs för
verksamhet som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion,
transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten eller elektricitet eller av leverans av sådana
nyttigheter till fasta nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för tillhandahållande av terminaler, flygplatser eller
hamnanläggningar, eller
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om lokala transporter med sådana transportmedel
som avses i 1 § första stycket 3.
Första stycket gäller inte för upphandlande enheter som är privatägda och inte heller upphandling av
tjänster för forskning och utveckling enligt avdelning A, punkt 8 i bilagan. Lag (1996 :433).
9 § För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp och löper på bestämd tid om
högst tolv månader skall värdet beräknas till kostnaden för kontraktet under löptiden. För
upphandlingskontrakt som avser längre tid skall värdet beräknas till den totala kostnaden med tillägg av
varans uppskattade restvärde. För upphandlingskontrakt som löper på obestämd tid skall värdet beräknas
till månadskostnaden multiplicerad med talet 48.
För sådana upphandlingskontrakt som avser varor eller tjänster och som är regelbundet återkommande
eller som skall förnyas inom en viss tid, skall värdet beräknas antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt som slutits under det föregående budgetåret eller den
föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet
eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det ursprungliga kontraktet, eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den
tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv
månader, under hela kontraktsperioden. Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
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bestämmelserna i detta kapitel.
Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).
10 § Flera upphandlingar av varor av samma typ som skall göras samtidigt skall anses som endast en
upphandling vid tillämpning av 8 §. Om tillämpligt tröskelvärde då överskrids skall varje enskild
upphandling göras enligt bestämmelserna i detta kapitel.
Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta uppskattade värdet av samtliga avrop som kan
förutses för perioden som ramavtalet omfattar. Lag (1997:1068).
11 § Om en upphandling delas upp i flera mindre delar, skall varje delvärde ingå i beräkningen av
upphandlingens värde.
För delkontrakt under 1 000 000 euro som avser byggentreprenad behöver dock andra bestämmelser i
detta kapitel än denna paragraf inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna kontrakten inte
överstiger 20 procent av upphandlingens totala värde. Lag (2000:877).
12 § Vid beräkning av värdet av en byggentreprenadupphandling skall hänsyn tas även till värdet av det
material, den utrustning och de tjänster som tillhandahålls av den upphandlande enheten och som är
nödvändiga för arbetet.
13 §En upphandling får inte delas upp i syfte att tröskelvärdena enligt 8 § 1-3 skall underskridas.
Annonsering m.m.
14 § En upphandlande enhet skall för varje budgetår genom förhandsannonsering informera om varuoch tjänsteupphandlingar över 750 000 euro som enheten planerat för varje varuområde eller
tjänstekategori enligt avdelning A i bilaga till denna lag. I fråga om byggentreprenadupphandling skall
enheten genom förhandsannonsering informera om upphandlingar som överstiger tröskelvärdet enligt 8
§ 3 första stycket som enheten planerat och ange deras huvudsakliga art och omfattning. Om
förhandsannonsering gäller 1 kap. 8-10 §§.
Inbjudan att lämna anbud får ske genom förhandsannonsering, med tilllämpning av 1 kap. 8-10 §§,
under förutsättning att
1. det i annonsen hänvisas till de varor, byggentreprenader eller tjänster som skall upphandlas,
2. det i annonsen anges att upphandling kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan
någon ytterligare annonsering och att intresserade deltagare skriftligen skall anmäla sitt intresse,
3. den upphandlande enheten, innan den påbörjar upphandlingen, anmodar dem som anmält intresse att
skriftligen bekräfta detta utifrån mer detaljerade upplysningar om upphandlingen, och
4. annonseringen skett tidigast tolv månader före den dag då enheten skickade ut de anmodanden som
avses i 3.
I fråga om större projekt får förhandsannonsering ske utan att information som har tagits in i en tidigare
förhandsannonsering upprepas, under förutsättning att det tydligt anges att den nya annonsen avser
tilläggsinformation.
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons tillkännager att den
enligt 23 § upprättat och tillämpar ett särskilt system för urval av deltagare. Lag (2000:877).
15 § /Träder i kraft I:2002-07-01/
En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 16 § andra stycket.
En enhet som avslutat en upphandling skall inom 60 dagar därefter meddela Europeiska
gemenskapernas kommission hur upphandlingen har avslutats. Därvid skall enheten ange om den har
förkastat ett anbud med stöd av 1 kap. 23 § första stycket eller av 26 § i detta kapitel eller tillämpat
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bestämmelserna i 15 a §. Enheten skall även ange de uppgifter, vars offentliggörande skulle motverka
befogade affärs- och konkurrensintressen.
En upphandlande enhet som bedriver en sådan verksamhet som anges i 8 a § första stycket 1-3 skall, om
en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen begär det, så snart som möjligt lämna upplysningar om
resultatet av upphandlingen och skälen till att ansökan eller anbudet förkastats. Lag (2002:594).

Hänvisning till tekniska specifikationer m.m.
15 a § En upphandlande enhet får utforma den tekniska beskrivningen på annat sätt än som anges i 1
kap. 12 §, om
1. det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen
överensstämmer med europeiska tekniska specifikationer,
2. tillämpning av sådana europeiska tekniska specifikationer som avses i 1 kap. 12 § inte skulle göra det
möjligt för den upphandlande enheten att upphandla utrustning m.m. som är tekniskt förenlig med
utrustning som redan används av enheten eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska
svårigheter, dock endast under förutsättning att enheten som ett led i en klart definierad och
dokumenterad strategi beslutat att gå över till utrustning som stämmer överens med sådana
specifikationer,
3. det som skall upphandlas är av sådan nyskapande karaktär att de europeiska tekniska specifikationerna
inte är ändamålsenliga,
4. det finns särskilt föreskrivna tekniska krav och dessa överensstämmer med gemenskapsrätten, eller
5. den europeiska tekniska specifikationen inte är lämplig för det som skall upphandlas eller inte tar
hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antogs.
En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i första stycket 5 skall underrätta berört
standardiseringsorgan eller ett organ som har rätt att ompröva specifikationen om anledningen till att
enheten ansåg att specifikationen inte var lämplig. Enheten skall också begära att specifikationen
omprövas. Lag (1997:1068).
15 b § Om europeiska tekniska specifikationer inte finns, skall den tekniska beskrivningen, så långt det
är möjligt, hänvisa till andra standarder som tillämpas inom EES.
Den upphandlande enheten skall ange de ytterligare krav som behövs för att komplettera de europeiska
tekniska specifikationerna eller andra standarder. Enheten skall ge företräde åt standarder som uttrycker
funktionskrav, under förutsättning att den anser att sådana standarder är ändamålsenliga. Lag
(1997:1068).
15 c § En upphandlande enhet som tillämpar bestämmelserna i 15 a § skall i en annons om upphandling
enligt 14 § eller 15 § första stycket ange skälen för det. Lag (1997:1068).
15 d § En upphandlande enhet skall på begäran tillhandahålla en leverantör de tekniska beskrivningar
som regelbundet anges i enhetens avtal om upphandling av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Detsamma gäller i fråga om de beskrivningar enheten avser att tillämpa vid upphandlingar som
förhandsannonseras enligt 14 §.
Om beskrivningarna har angetts i handlingar som är tillgängliga för leverantören, är det tillräckligt att
enheten hänvisar till handlingarna. Lag (1997:1068).
Val av upphandlingsförfarande
16 § Öppen, selektiv eller förhandlad upphandling med föregående annonsering skall användas.
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En upphandlande enhet får avstå från annonsering om
1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud,
under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna kontraktsvillkoren inte
väsentligt ändrats,
2. det som upphandlas avser forskning, utveckling, studier eller experiment, under förutsättning att
upphandlingen inte sker i vinstsyfte eller i syfte att täcka forsknings- och utvecklingskostnader eller
försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare upphandling som har något sådant syfte,
3. det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan tillhandahållas
av endast en viss leverantör,
4. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska, orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten, gör
det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling,
5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga
leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av
leverantör skulle medföra anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,
6. det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller tilläggsarbeten eller tilläggstjänster av den
ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först avsedda projektet eller av en föregående
upphandling, men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande,
under förutsättning att tilläggsarbetena eller tillläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska
olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller att tilläggsarbetena är absolut
nödvändiga för att byggentreprenaden skall kunna slutföras, eller att tillläggstjänsterna är absolut
nödvändiga för att de ursprungliga tjänsterna skall kunna slutföras,
7. upphandlingen vid byggentreprenad gäller nya arbeten som består enbart av en upprepning av arbeten
ingående i ett projekt som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och arbetena
tilldelas samma leverantör som tidigare fått upphandlingskontraktet, om värdet av de nya arbetena ingått
i tröskelvärdeberäkningen och dessa annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid
angivits att förhandlat förfarande kan komma att användas,
8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal, som upphandlats enligt bestämmelserna i denna lag,
10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor antingen genom att utnyttja
tillfälliga erbjudanden att köpa till pris väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband
med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller
varit föremål för liknande rättsligt förfarande,
11. det är fråga om upphandling som enligt tävlingsregler ansluter till en formgivningstävling och skall
tilldelas vinnaren av tävlingen.
Om den tävling som avses i andra stycket 11 avslutats med att juryn bedömt att fler utföranden kan
komma i fråga skall förhandlingen avse samtliga bidrag. Lag (1997:1068).
Tidsfrister
17 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då
annonsen om upphandling avsändes.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de
som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag
då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock
förkortas endast om
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1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes. Lag
(1998:1432).
18 § Om vid selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats
gäller följande.
Tiden för mottagande av ansökan om att lämna anbud eller av svar på en anmodan att bekräfta intresset
för anbudsgivning bör vara minst 37 dagar från den dag då annonsen avsändes för publicering och får
aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då annonsen publicerades.
En annan tid än den som anges i andra stycket kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att
alla får samma tid att lämna anbud. Om en sådan överenskommelse inte har kunnat uppnås, skall den
upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som bör vara minst 24 dagar från dagen för inbjudan att
lämna anbud och aldrig får vara kortare än 10 dagar. Under alla omständigheter måste tiden avvägas så
att möjlighet ges för intresserade att på ett tillfredsställande sätt ta del av förfrågningsunderlaget. Lag
(1998:1432).
19 § En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från
det att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast
sex dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid. Lag (1997:1068).
20 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall en upphandlande enhet vid ett och samma tillfälle till
samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.
Lag (1997:1068).
21 § Om förfrågningsunderlaget är alltför omfattande för att kunna skickas till anbudsgivare eller
anbudssökande eller om anbudsgivning av något annat skäl måste föregås av besök på platsen för
leveransen eller hos den upphandlande enheten skall tidsfristerna i 19§ förlängas i skälig utsträckning.
22 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall skickas på snabbast möjliga
sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje stycket, skall bekräftelsen skickas före
tidsfristens utgång enligt 18 §. Lag (2000:877).
Urval av deltagare
22 a § En upphandlande enhet skall välja ut de leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad
upphandling enligt regler som hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av dem. Det antal
leverantörer som väljs ut skall vara tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås. Lag
(1997:1068).
Särskilt system för urval av deltagare
23 § En upphandlande enhet får upprätta och tillämpa ett särskilt system för urval på förhand av
leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling. Enheten skall fastställa regler för ett
sådant urval. Reglerna skall utformas så att de innebär en garanti för att samma krav ställs på varje
leverantör och för att urvalet görs utan ovidkommande hänsyn. Reglerna får vid behov uppdateras.
Reglerna skall hållas tillgängliga för leverantörer som begär att få ta del av dem. Om reglerna
uppdateras, skall berörda leverantörer underrättas. Om en upphandlande enhet anser att andra
upphandlande enheters system enligt första stycket uppfyller enhetens krav, skall den upplysa berörda
leverantörer om namnen på enheterna.
De leverantörer som valts ut skall föras upp i en förteckning. Lag (1997:1068).
24 § En upphandlande enhet skall inom sex månader pröva en ansökan från en leverantör om att få vara
med bland dem som väljs ut enligt 23 §. Om enheten förutser att prövningen kommer att ta längre tid,
skall enheten redan inom två månader upplysa leverantören om detta och skälen för det samt ange vilken
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dag beslut kommer att fattas. En ansökan får inte avslås på andra grunder än som framgår av de regler
som avses i 23§. En leverantör vars ansökan avslagits skall underrättas om beslutet och om skälen för
detta.
En leverantör får inte avföras från den förteckning som avses i 23 § på andra grunder än som framgår av
de regler som avses i nämnda paragraf. En enhet som överväger att avföra en leverantör från
förteckningen skall skriftligen underrätta leverantören om detta och skälen för det innan slutligt beslut
fattas. Leverantören skall även underrättas om det slutliga beslutet. Lag (1997:1068).
25 § En upphandlande enhet som upprättar ett särskilt system enligt 23 § skall i en annons upplysa om
detta. Annonsen skall innehålla uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler
som avses i 23 §.
Annonsen skall på lämpligt sätt sändas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer och skall skrivas på något av de språk som är officiella inom gemenskaperna. Om
systemet skall gälla under längre tid än tre år skall annonsen publiceras årligen. Lag (1997:1068).
Förkastande av anbud
26 § Ett anbud som är orimligt lågt men som förklaras av att anbudsgivaren tagit emot statligt stöd får
förkastas, om anbudsgivaren trots förfrågan inte visat att Europeiska gemenskapernas kommission
underrättats om stödet enligt artikel 93.3 i Romfördraget eller att kommissionen godkänt stödet.
Att en upphandlande enhet får förkasta orimligt låga anbud även i andra fall följer av 1 kap. 23 § första
stycket. Lag (1997:1068).
26 a § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett EES-land i en företagsform som
är tillåten i det landet får anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det
skälet att svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga. Lag (1995:704).
Bevarande av uppgifter
27 § En upphandlande enhet skall för varje upphandling bevara uppgifter om
1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och för urvalet av dessa,
2. grunden för prövningen av anbud,
3. skälen för avstående av annonsering enligt 16§ andra stycket genom hänvisning till någon av
punkterna i det stycket,
4. skälen för tillämpning av 15 a §,
5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 §.
Uppgifterna skall bevaras i fyra år. Lag (1997:1068).
Prövning av anbud i visst fall
28 § I fråga om anbud som omfattar varor med ursprung i ett land utanför EES (tredje land) gäller
följande, om inte annat följer av 29 §.
En upphandlande enhet får förkasta anbud som lämnas i en varuupphandling, om anbudets totala värde
till mer än hälften avser varor med ursprung i tredje land enligt rådets förordning (EG) nr 802/68 av den
27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung.
Om två eller flera anbud är i övrigt likvärdiga vid anbudsprövning enligt 1 kap. 22 §, skall företräde ges
åt de anbud som inte får förkastas enligt andra stycket, om prisskillnaden inte överstiger tre procent.
Tredje stycket gäller inte om den upphandlande enheten därigenom skulle tvingas anskaffa varor med
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tekniska egenskaper som avviker från vad som förut anskaffats och som därför inte kan användas i den
befintliga utrustningen, skapar tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller ger oproportionerligt
höga kostnader.
Med vara avses även programvara för användning i ett allmänt telekommunikationsnät. Lag
(1997:1068).
29 § Bestämmelserna i 28 § gäller inte om EG enligt beslut av EU-rådet med ett tredje land har slutit ett
multilateralt eller bilateralt avtal som tillförsäkrar företag inom EU en motsvarande och faktisk tillgång
till marknaden i landet. Bestämmelserna i 28 § gäller inte heller om annat följer av andra åtaganden som
EU eller dess medlemsstater har gentemot landet i fråga. Lag (1995:704).
Kvalitetssäkring m.m.
30 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upphandlande enhet begär intyg, som
utfärdas av ett oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en
standard för kvalitetssäkring.
Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en
tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).
Information om arbetsvillkor m.m.
31 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna
en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor som skall
gälla för byggentreprenaden. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.
Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar
att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av
anbudet. Lag (1997:1068).
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hem | om nou | upphandlingsregler | publikationer | annonsering | vanliga frågor | ordlista | länkar

Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)
5 kap. Upphandling av tjänster
1 § Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning A i bilaga till denna lag
om tjänsterna inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I fråga om upphandling av tjänster som
avses i avdelning A i bilagan och som görs för verksamheter som avses i 4 kap. 1 § första stycket
tillämpas dock endast andra stycket denna paragraf samt 2 §, 3 § andra stycket, 4 § tredje stycket, 5 §
första stycket, 7, 9, 10 och 25 §§ detta kapitel. Vid upphandling av tjänster som avses i avdelning B i
bilagan till denna lag tillämpas 6 kap.
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om
1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet, byggnad eller annan egendom
som utgör fast egendom eller tillbehör till fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,
2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial eller sändningstid i
etermedia,
3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella
instrument,
6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna verksamheten och helt
finansieras av den upphandlande enheten,
8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från Sveriges riksbank. Lag
(1998:1432).
2 § Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas vid upphandling av tjänster från en annan
upphandlande enhet som på grund av lag eller annan författning, som är förenlig med Romfördraget, har
ensamrätt att utföra tjänsten. Lag (1997:1068).
3 § Avser en upphandling både varor och tjänster, skall upphandlingen göras enligt bestämmelserna i
detta kapitel, om värdet av tjänsterna överstiger värdet av varorna.
En upphandling som avser tjänster enligt såväl avdelning A som avdelning B i bilagan, skall i sin helhet
anses vara en upphandling av tjänster som avses i avdelning A om värdet av sistnämnda tjänster
överstiger värdet av tjänster enligt avdelning B. Om värdet av tjänster enligt avdelning A understiger
värdet av tjänster enligt avdelning B skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av
tjänster som avses i bilaga B.
Tröskelvärden m.m.
4 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan upphandling av tjänster som görs av en
upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt, som anges i
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andra stycket (tröskelvärde).
För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrättter (sdr). För övriga
upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 sdr.
Värdet av en upphandling skall beräknas med utgångspunkt i den uppskattade totala ersättningen till
leverantören. Lag (2000:877).
5 § Om ett tjänsteupphandlingskontrakt delas upp i flera mindre delar skall varje delvärde ingå i
beräkningen av upphandlingens värde.
För delkontrakt under 80 000 euro behöver dock andra bestämmelser i detta kapitel än denna paragraf
inte tillämpas, förutsatt att summan av de undantagna delkontrakten inte överstiger 20 procent av
upphandlingens totala värde. Lag (2000:877).
6 §har upphävts genom lag (1997:1068).
7 § För upphandlingskontrakt som inte anger något totalpris skall värdet beräknas till det fulla värdet av
tjänsterna under kontraktets löptid om denna är högst 48 månader och till månadsvärdet mulitplicerat
med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd tid.
För upphandlingskontrakt som är regelbundet återkommande eller som skall förnyas inom en viss tid,
skall värdet beräknas antingen till
1. det sammanlagda värdet av liknande kontrakt avseende samma tjänstekategori som slutits under det
föregående budgetåret eller den föregående tolvmånadersperioden, om möjligt justerat med hänsyn till
förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer på det
ursprungliga kontraktet, eller
2. det sammanlagda värdet av de upphandlingskontrakt som kommer att ingås under den
tolvmånadersperiod som följer på det första kontraktet eller, om kontraktstiden är längre än tolv
månader, under hela kontraktsperioden.
Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta kapitel.
Options- och förlängningsklausuler skall beaktas som om de utnyttjats. Lag (1997:1068).
8 § En upphandling av tjänster får inte delas upp i syfte att tröskelvärdet skall underskridas.
9 § Vid beräkning av värdet av ett upphandlingskontrakt skall hänsyn tas även till värdet av det material
och den utrustning som tillhandahålls av den upphandlande enheten och är nödvändiga för att tjänsterna
skall kunna utföras.
10 § Vid upphandling av försäkringstjänster skall värdet av upphandlingskontraktet beräknas med
utgångspunkt i premiens belopp. För banktjänster och andra finansiella tjänster skall motsvarande
beräkning göras med utgångspunkt i summan av arvoden, provisioner, ränta och andra former av
ersättning. För arkitekttjänster och liknande tjänster skall beräkningen göras med utgångspunkt i
arvoden och provisioner.
Annonsering
11 § En upphandlande enhet skall så tidigt som möjligt under budgetåret genom förhandsannonsering
informera om upphandlingar av tjänster enligt avdelning A i bilagan över 750 000 euro som enheten
planerat för budgetåret. I annonsen skall det beräknade värdet av varje tjänstekategori anges med hänsyn
taget till 3- 5, 7, 8 och 10 §§. Om förhandsannonsering gäller 1 kap. 8- 10 §§. Lag (2000:877).
12 § En upphandlande enhet skall annonsera sin upphandling om inte annat följer av 17 eller 19§.
13 § /Upphör att gälla U:2002-07-01 genom lag (2002:594)./
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Val av upphandlingsförfarande
14 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer av 16 eller 17§.
15 § har upphävts genom lag (1997:1068).
16 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas om
1. i särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av särskilda skäl inte medger en
förhandsvärdering,
2. de tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsunderlaget inte kan upprättas med
tillräcklig precision för att medge att val kan göras av det bästa anbudet enligt reglerna för öppet eller
selektivt förfarande.
17 § Förhandlad upphandling får användas utan föregående annonsering om
1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss
leverantör,
2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska orsakad av
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten gör
det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppen eller selektiv upphandling eller förhandlad upphandling
med föregående annonsering enligt 16 §,
3. upphandlingen gäller tilläggstjänster från den ursprungliga leverantören som inte omfattas av det först
avsedda projektet men som på grund av oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för projektet,
under förutsättning att tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller ekonomiska olägenheter kan skiljas från
det ursprungliga upphandlingskontraktet eller att tilläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att det
ursprungliga upphandlingskontraktet skall kunna slutföras,
4. upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning av tjänster ingående i ett projekt
som tidigare varit föremål för öppen eller selektiv upphandling och tjänsterna tilldelas samma leverantör
som tidigare fått upphandlingskontraktet, om dessa nya tjänster beställs inom tre år efter det att det
ursprungliga kontraktet slöts och värdet av de nya tjänsterna ingått i tröskelvärdeberäkningen och
annonserats i samband med det ursprungliga projektet, varvid angivits att förhandlat förfarande kan
komma att användas.
Bestämmelserna i första stycket 3 tillämpas endast om värdet av tilläggstjänsterna inte överstiger hälften
av det ursprungliga upphandlingskontraktets värde. Lag (1997:1068).
18 § Om en upphandlande enhet väljer förhandlad upphandling med föregående annonsering skall
antalet anbudsgivare i förhandlingen inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal
lämpliga anbudsgivare. Lag (1995:704).
19 § Förhandlad upphandling får, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen
angivna kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats, användas om
1. anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav på föremålet för
upphandlingen som ställts upp i underlaget,
2. det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga
anbud och en rapport lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på dess begäran.
Om den förhandlade upphandlingen enligt första stycket 1 inte omfattar samtliga korrekt lämnade anbud
från anbudsgivare som motsvarar de krav som ställts på leverantör i det föregående
upphandlingsförfarandet, skall den upphandlande enheten annonsera den förhandlade upphandlingen.
Lag (1997:1068).
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Tidsfrister
20 § Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från den dag då
annonsen om upphandlingavsändes.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt första stycket förkortas till en annan tid som är tillräckligt lång för att de
som är intresserade skall kunna lämna anbud. Den förkortade tiden bör vara minst 36 dagar från den dag
då annonsen enligt första stycket avsändes och får aldrig vara kortare än 22 dagar. Tiden får dock
förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid öppen
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
En upphandlande enhet skall lämna ut förfrågningsunderlaget till en leverantör inom sex dagar från det
att underlaget har begärts, om så har begärts i rimlig tid. Ytterligare information skall lämnas senast sex
dagar före anbudstidens utgång, om så har begärts i rimlig tid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister finns i 23 §. Lag (1998:1432).
21 § Vid selektiv och förhandlad upphandling skall tiden för mottagande av ansökningar om att få lämna
anbud vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling avsändes. Den upphandlande
enheten skall vid ett och samma tillfälle till samtliga utvalda deltagare skicka ut både skriftlig inbjudan
att lämna anbud och förfrågningsunderlaget.
Vid selektiv upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från den dag då
inbjudan skickades ut tilldeltagarna.
Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat enligt de bestämmelser som gäller för sådan
annonsering, får tiden enligt andra stycket förkortas till 26 dagar från den dag då inbjudan skickades ut.
Tiden får dock förkortas endast om
1. förhandsannonsen innehöll alla de uppgifter som vid tidpunkten för förhandsannonseringen var
tillgängliga och som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller om annonser vid selektiv
upphandling, och
2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhandsannonsen avsändes.
Ytterligare information om upphandlingen skall lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång, om
så har begärts i rimligtid.
Bestämmelser om förlängning av tidsfrister vid selektiv upphandling finns i 23 § andra stycket. Lag
(1998:1432).
22 § Om de tidsfrister som anges i 21 § inte kan iakttas på grund av brådska, får de förkortas, den i 21 §
första stycket till 15 dagar, de i 21 § andra stycket och tredje stycket första meningen till 10 dagar och
den i 21 § fjärde stycket till fyra dagar (påskyndat förfarande). Lag (1998:1432).
23 § Om förfrågningsunderlaget vid öppen upphandling är alltför skrymmande för att kunna skickas till
anbudsgivare inom de tidsfrister som anges i 20 § tredje stycket, skall tidsfristerna i 20 § första stycket
och andra stycket andra meningen förlängas i skälig utsträckning.
Om anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling måste föregås av besök på platsen för
leveransen eller hos den upphandlande enheten, skall tidsfristerna i 20 § första stycket och andra stycket
andra meningen respektive 21 § andra stycket och tredje stycket första meningen förlängas i skälig
utsträckning. Lag (1998:1432).
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24 § Såväl ansökan från anbudssökande som inbjudan att lämna anbud skall i det påskyndade
förfarandet skickas på snabbast möjliga sätt. Om en ansökan skall bekräftas enligt 1 kap. 19 § tredje
stycket, skall bekräftelsen skickas före tidsfristens utgång enligt 22 §. Lag (2000:877).
24 a § En upphandlande enhet som tillåter alternativa utföranden enligt 1 kap. 23 b § får inte förkasta ett
anbud av det skälet att anbudet, om det antogs, skulle leda till ett varukontrakt i stället för ett
tjänstekontrakt. Lag (1998:1432).
Kvalitetssäkring m.m.
25 § Europeisk standard för kvalitetssäkring skall användas när en upphandlande enhet begär intyg, som
utfärdas av ett oberoende organ inom EES, för att göra klart om en tjänst stämmer överens med en
standard för kvalitetssäkring.
Om ett sådant intyg inte kan företes inom föreskriven tid, skall enheten godta ett annat bevis på att en
tjänst stämmer överens med en standard enligt första stycket. Lag (1997:1068).
26 § Om anbudsgivare eller anbudssökande bedriver verksamhet i ett EES-land i en företagsform som är
tillåten i det landet får anbud eller ansökningar om att få lämna anbud inte förkastas endast av det skälet
att svensk lag föreskriver en annan företagsform för verksamheten i fråga.
Information om arbetsvillkor m.m.
27 § En upphandlande enhet får i förfrågningsunderlaget upplysa om vilka myndigheter som kan lämna
en anbudsgivare information om de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor, som skall
gälla för tjänsten. Enheten kan av ett EES-land också åläggas att lämna sådana upplysningar.
Om enheten har lämnat upplysningar enligt första stycket, skall den begära att anbudsgivaren bekräftar
att hänsyn tagits till bestämmelserna om anställningsskydd och arbetsvillkor vid utformningen av
anbudet. Lag (1997:1068).
Formgivningstävling
28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster som avses i
avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet att från de tävlande förvärva
en ritning eller något annat liknande tävlingsbidrag till grund för utförande av en bestämd uppgift.
Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag. Medlemmarna i juryn skall vara
fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer
av de tävlande, skall minst en tredjedel av medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga
kvalifikationer. Lag (1997:1068).
29 § För upphandling som sker genom formgivningstävling gäller inte 1 kap. 19-25 §§. Vidare skall
bestämmelserna i 30-33 §§ tillämpas endast på formgivningstävlingar som ingår i en upphandling av
tjänster vars värde uppgår till minst 200 000 euro, exklusive mervärdesskatt eller då den sammanlagda
prissumman uppgår till minst nämnda belopp. Lag (2000:877).
30 §Arrangören skall för varje tävling fastställa tävlingsregler. Reglerna skall utformas så att de innebär
en garanti för att samma krav ställs på varje tävlande.
En formgivningstävling får begränsas till ett visst antal tävlande. Antalet skall vara tillräckligt stort för
att uppnå effektiv konkurrens. Valet av tävlande skall göras utan ovidkommande hänsyn. Valet får inte i
något fall göras med utgångspunkt i ett visst geografiskt område. Lag (1997:1068).
31 § En upphandlande enhet som arrangerar en formgivningstävling skall annonsera tävlingen. Enheten
skall på begäran skicka tävlingsreglerna till intresserade deltagare.
32 § Juryn skall utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de regler som bestämts för tävlingen
och i vad som upplysts i annonsen om denna. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett
sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag.
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33 § En upphandling som enligt tävlingsreglerna ansluter till en tävling och skall tilldelas vinnaren får
föregås av förhandlingar utan föregående annonsering. Om tävlingen avslutats med att juryn bedömt att
fler utföranden än endast ett kan komma i fråga skall förhandlingarna avse samtliga bidrag.
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.
Tillämpningsområde
1§
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på
1. upphandling som avses i 2, 3 och 4 kap. och understiger de tröskelvärden som anges där,
2. upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och understiger det tröskelvärde som anges
i 5 kap.,
3. upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan, oavsett värde,
4. upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, oavsett värde, och
5. upphandling av telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster som avses i 5 kap. 1 §
andra stycket 3, oavsett värde.
Vid upphandling som avses i detta kapitel gäller 1 kap. 1-6 §§ och 12 § andra stycket. Vid förenklad
upphandling och urvalsupphandling gäller även 1 kap. 27 och 28 §§.
Vid upphandling för verksamhet som anges i 4 kap. innefattar termen "upphandlande enhet" de företag
som framgår av 4 kap. 1 § andra stycket.
Vid upphandling av tjänster enligt detta kapitel för verksamhet som avses i 4 kap. gäller 4 kap. 4 a §.
Lag (2002:594).

Val av upphandlingsförfarande
2§
Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller urvalsupphandling.
Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga
skäl. Enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Lag (2002:594).
2 a § Vid förenklad upphandling skall den upphandlande enheten begära anbud genom annons i en
elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller annons i annan form som leder till effektiv
konkurrens, om inte annat följer av 2 b §. Lag (2000:877).
2 b § En upphandlande enhet får utan föregående annonsering begära anbud genom att skicka en
skrivelse till endast en leverantör om
1. det vid en annonserad förenklad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några
lämpliga anbud, under förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. varorna framställs enbart för forskning, utveckling, experiment eller studier, under förutsättning att
framställningen inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
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3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan levereras
av endast en viss leverantör, eller
4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som
delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga
tekniska eller ekonomiska olägenheter. Lag (2000:877).
2 c § Vid urvalsupphandling skall den upphandlande enheten publicera en ansökningsinbjudan genom
annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.
Av inbjudan skall det framgå
1. hur en ansökan om att få lämna anbud får lämnas, och
2. den dag då ansökan senast skall ha kommit in.
Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud.
Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för
att effektiv konkurrens skall uppnås. Lag (2000:877).

Förfrågningsunderlag
3 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i annat underlag för upphandlingen
beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt att endast en viss vara eller process kan komma i
fråga.
Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns särskilda skäl. En sådan hänvisning
skall utformas så att även likvärdiga varor och processer kan komma i fråga.
Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan komma att antas utan
föregående förhandling. Lag (2000:877).
4 § En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få förfrågningsunderlaget på samma
villkor som andra leverantörer. Lag (2000:877).

Former och tidsfrister för att lämna anbud och anbudsansökningar
5 § Anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall, om inte annat följer av andra eller tredje
stycket, lämnas skriftligen.
En upphandlande enhet får tillåta att anbud lämnas genom elektronisk överföring eller på annat sätt,
under förutsättning att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän dessa skall öppnas enligt 7
§. Enheten får begära att ett sådant anbud skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas
skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt.
Ansökningar om att få lämna anbud får lämnas muntligen, genom elektronisk överföring eller på annat
sätt. Enheten får begära att en sådan ansökan skall bekräftas omgående. Bekräftelsen skall lämnas
skriftligen eller, om enheten tillåter det, på annat sätt. Lag (2000:877).
5 a § Anbudsgivare och anbudssökande skall ges skälig tid att lämna sina anbud eller ansökningar.
Tiden för att få lämna ansökningar om att få lämna anbud får dock aldrig vara kortare än tio dagar från
den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 2 c §. Lag (2000:877).
5b§
En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar som avses i 1 kap. 28
§. Lag (2002:594).
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6 § I annonsen enligt 2 a §, skrivelsen enligt 2 b § eller förfrågningsunderlaget enligt 3 § skall anges
1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande. Lag (2000:877).
7§
Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning
där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall föras upp i en
förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall
dessutom en av handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som
framställt begäran.
Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling som angetts innefatta förhandling får försändelserna
öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses i första stycket. Anbuden skall
öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, allteftersom de kommer in. Lag (2002:594).
8 § En upphandlande enhet får medge att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller ansökan om att få lämna
anbud.
Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk
för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Lag (2000:877).
Krav som får ställas på leverantören
9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare
har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande
förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller
i Sverige, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga
upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.
En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om förhållanden som avses i
första stycket 1-3 eller 5.
Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är onödigt, kontrollera om
leverantören är
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och
arbetsgivaravgifter, och
3. fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i första och
tredje styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören
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kan lämna upplysningarna. Lag (2000:877).

Särskilda kontraktsvillkor
10 § En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören inte är registrerad i register som
avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger. Lag (1997:1068)
10 a § En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. Sådana
villkor skall anges i förfrågningsunderlaget om de inte har angetts i annonsen med begäran om anbud
eller i ansökningsinbjudan. Lag (2002:594).

Prövning av anbud och anbudsansökningar
11 § En upphandlande enhet skall pröva alla de anbud och de ansökningar om att få lämna anbud som
har kommit in i rätt tid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §.
Enheten får förkasta ett anbud eller en ansökan om förhållanden som anges i 9 § första stycket
föreligger. Lag (2000:877).
12 § En upphandlande enhet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
2. det anbud som har lägst anbudspris.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska,
funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter
betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.
Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som har lägst anbudspris, får
enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten begärt förklaring till
det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Förklaringen skall begäras skriftligt. Lag
(1997:1068).

Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar
13 § En upphandlande enhet skall dokumentera skälen för sina beslut och vad som i övrigt förekommit
av betydelse vid upphandlingsförfarandet.
Detta gäller dock inte upphandlingar som avser lågt värde. Lag (2000:877).
14 §
I de fall 1 kap. 28 § inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när ett beslut om leverantör och
anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om detta snarast möjligt. Lag (2002:594).
15 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och ansökningar om att få lämna
anbud samt tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar och liknande. Lag (2000:877) .
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Särskilda bestämmelser för upphandling som avses i avdelning B i bilagan
16 § Om en upphandling av tjänster som avses i avdelning B i bilagan överstiger de tröskelvärden som
anges i 4 och 5 kap. skall den upphandlande enheten
1. tillämpa bestämmelserna i 1 kap. 12-16 §§, 4 kap. 2-4, 6, 8- 10 och 13 §§ och 5 kap. 1-10 §§, samt
2. i fråga om upphandling enligt 5 kap. senast inom 48 dagar efter det att upphandlingen avslutats skicka
ett meddelande därom till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. I meddelandet
skall anges om den upphandlande enheten godkänner att meddelandet publiceras.
I fråga om upphandling enligt 4 kap. som överstiger de tröskelvärden som anges där skall enheten inom
60 dagar efter det att upphandlingen avslutats skicka ett meddelande därom till Europeiska
gemenskapernas kommission. I meddelandet skall enheten ange
1. om den har tillämpat bestämmelserna i 1 kap. 13 §,
2. de uppgifter vars offentliggörande skulle motverka befogade affärs- och konkurrensintressen, och
3. om den godkänner att meddelandet publiceras. Lag (2000:877).

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.
17 § Vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket får regeringen föreskriva eller i enskilda fall
besluta om
1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nödvändiga med hänsyn till försvarsoch säkerhetspolitiska intressen.
Regeringen får i föreskrifter eller i enskilda fall överlåta till en upphandlande enhet att själv besluta om
sådana undantag som avses i första stycket. Lag (2000:877).

Formgivningstävling
18 § En upphandlande enhet får genomföra en formgivningstävling. Om inte upphandlingen avser lågt
värde skall bestämmelserna i 5 kap. 28 och 30-33 §§ tillämpas vid tävlingen. Lag (2000:877).
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 1997:1068)

7 kap. Överprövning, skadestånd m.m.
Överprövning
1§
En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § får i en framställning till
allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.
Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter den tidpunkt då avtal om
upphandlingen slöts.
Vid annan upphandling än direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter den
tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Den får dock prövas till dess att tio dagar gått från det
att
1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 § första stycket, eller
2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.
Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte i fråga om upphandling som avses i 1 kap. 3 §
andra stycket, om regeringen föreskrivit om undantag från bestämmelsen eller om regeringen eller den
upphandlande enhet som regeringen bestämmer beslutat om undantag från bestämmelsen i ett enskilt
fall. Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte heller i fråga om upphandling som är
absolut nödvändig att genomföra med sådan synnerlig brådska som är orsakad av omständigheter som
inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten. Lag (2002:594).
2§
Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och
detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall rätten besluta att
upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga om en
upphandling som avses i 4 kap., får rätten vid vite förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta
upphandlingen utan att avhjälpa bristerna.
Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats. Rätten
får dock låta bli att fatta ett sådant interimistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden
skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören. Lag (2002:594). ;
3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge medlingsförfarande enligt 12
och 13 §§ pågår. Lag (1995:704).
4§
En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den upphandlande enheten har sitt
hemvist.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:594).
Förbud mot överklagande
5 § Ett beslut på vilket denna lag är tillämplig får inte överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen
(1991:900). Lag (1999:309).
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Skadestånd
6 § En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall ersätta därigenom
uppkommen skada för leverantör.
7 § Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling enligt 4 kap. är berättigad till
ersättning för kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas upphandlingen.
8§
Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt som följer av 1 §
andra-fjärde styckena. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. Lag (2002:594).
Tillsyn
9 § En särskild nämnd, Nämnden för offentlig upphandling, utövar tillsyn över den offentliga
upphandlingen enligt denna lag.
Vid sin tillsyn får nämnden inhämta alla nödvändiga upplysningar från upphandlande enheter.
Upplysningarna skall 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. Lag (1994:614).
10 § En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar som Nämnden för offentlig
upphandling begär för sin tillsyn. Lag (1994:614)
Granskning
11 § En upphandlande enhet kan få sina rutiner för upphandling enligt 4 kap. granskade av en oberoende
granskare i syfte att bedöma om rutinerna stämmer överens med EG:s upphandlingsregler och denna lag.
Granskaren skall genomföra granskningen enligt europeisk standard och, sedan granskaren försäkrat sig
om att eventuella brister rättats till, utfärda ett intyg om att rutinerna stämmer överens med denna lag.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare. Vid ackrediteringen tillämpas
bestämmelserna i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Kostnaderna för granskningen skall betalas av den upphandlande enheten. Lag (1996:433).
Medling
12 § Utan hinder av att ansökan enligt 1§ har gjorts får en anbudsgivare eller anbudssökande som anser
att han lidit eller kan komma att lida skada på grund av att en upphandlande enhet under pågående
upphandling inte följer bestämmelserna i 4 kap. begära medling hos Europeiska gemenskapernas
kommission. Framställning om medling kan också riktas till Nämnden för offentlig upphandling, som
omedelbart skall överlämna framställningen till kommissionen. Lag (1997:1068).
13 § Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskapernas kommission om den vill
delta i medlingsförfarandet och dessutom om någon ansökan har gjorts enligt 1§ eller talan om
skadestånd väckts.
Var och en av deltagarna i ett medlingsförfarande skall godkänna den medlare som kommissionen valt
samt utse vardera ytterligare en medlare.
Medlarna får anlita högst två experter. Kommissionen och deltagarna har rätt att inte godkänna de
experter som anlitas av medlarna.
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Den som har begärt medling, upphandlande enhet, anbudssökande eller anbudsgivare som deltagit i
upphandlingen skall beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen delta i medlingen. Lag (1997:1068).
14 § Om inte annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsförfarande bära sina egna kostnader och i lika
delar bära övriga kostnader för förfarandet.
Deltagarna har rätt att när som helst begära att medlingsförfarandet skall ställas in. Lag (1997:1068).

Verkställighetsföreskrifter
15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser rörande offentlig upphandling när det
gäller
1. vad en annons skall innehålla,
2. tekniska specifikationer,
3. skriftliga bevis som avses i 1 kap. 18 §, och
4. produkter inom försvarssektorn. Lag (1998:1432).
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Lagen om offentlig upphandling (1992:1528)
(omtryck 2000:877)
Bilaga
Förteckning av tjänster (Avdelning A och B) och av byggnads-, anläggningseller installationsarbeten enligt 1 kap. 5 § (Avdelning C).
Avdelning A
1 Underhåll och reparation av motorfordon, hushållsartiklar och maskinutrustning
2 Landtransport, inkl. säkerhetstransporter, kurir- och taxitransport, utom
postbefordran
3 Lufttransport, utom postbefordran
4 Postbefordran till lands och i luften, utom sådana tjänster som avses i avdelning B 18
5 Telekommunikation*
6 Finansiella tjänster
a Försäkringstjänster
b Bank- och förvaltningstjänster mot avgifter, provision, ränta och andra
former av ersättningar**
7 Datatjänster och därmed anknutna tjänster
8 Tjänster för forskning och utveckling, som endast gäller den egna verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten
9 Redovisning, revision och bokföring
10 Marknadsundersökningar, inkl. opinionsmätningar
11 Konsulttjänster för administration och organisation av företag
12 Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanerings- och
landskapsarkitekturstjänster, anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
samt tjänster avseende teknisk provning och analys
13 Tjänster avseende annonsering (reklam)
14 Fastighetsförvaltning, inkl. städning och löpande underhåll
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15 Förlags- och tryckeritjänster, som utförs mot ersättning
16 Tjänster för avloppsrening, sophantering, sanering och liknande verksamhet
Avdelning B
17 Hotell- och restaurangtjänster
18 Rälsbunden transport
19 Sjötransport och annan vattenburen transport
20 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplats, eller i hamnar
21 Juridiska tjänster***
22 Arbetsförmedling, till personalvård anknutna tjänster
23 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhetstransporter
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet
27 Andra tjänster
*utom

telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning och satellittjänster

**utom tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra
finansiella instrument, förvaltning av statsskulden och sådana tjänster som utförs av
Sveriges riksbank
***utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag
Bilaga
Avdelning C
Förteckning över yrkesområden enligt den allmänna industriella
klassificeringen av ekonomiska aktiviteter inom Europeiska gemenskaperna
(NACE)
Klass Grupp Undergrupp Beskrivning
och position
50 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE
500 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specificering) ochrivningsarbete
500.1 Byggnads- och anläggningsarbete (utan specialisering)
500.2 Rivningsarbete
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501 Husbyggnadsarbete: bostäder, kontor, sjukhus och andrahusbyggnader
501.1 Byggnadsarbete, allmänt
501.2 Taktäckning
501.3 Utförande av skorstenar, eldstäder, ugnar
501.4 Utförande av tätskikt
501.5 Reparation och underhåll av fasader
501.6 Ställningsbygge
501.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med byggnadsarbete (inklusive
träarbeten)
502 Anläggningsarbete: vägar, broar, järnvägar etc.
502.1 Anläggningsarbete, allmänt
502.2 Schaktning, terassering
502.3 Utförande av broar, tunnlar, schakt samt borrning
502.4 Utförande av vattenanläggningar (kanaler, hamnar, slussar, dammar etc.)
502.5 Utförande av vägar (inklusive start- och landningsbanorsamt specialiserade
arbeten avseende flygplatser)
502.6 Utförande av specialiserade arbeten avseende vattenförsörjning
(konstbevattning, dränering, vatten- och avloppsnät, reningsverk etc.)
502.7 Andra specialiserade verksamheter i samband med anläggningsarbete
503 Installationsarbete
503.1 Installationsarbete, allmänt
503.2 Installation av ledningar för gas och vatten samt montering av
sanitetsutrustning
503.3 Installation av värme- och ventilationsanläggningar
503.4 Installation av värme- och ljudisolering, vibrationsskydd
503.5 Installation av elanläggningar
503.6 Installation av antenner, åskledare, telefoner etc.
504 Byggnadskompletteringsarbete
504.1 Byggnadskompletteringsarbete, allmänt
504.2 Putsning
504.3 Snickeriarbeten,
parkettläggning)

främst
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504.4 Glasning, målning, tapetsering
504.5 Plattsättning och annan golv- och väggbeklädnad
504.6 Andra byggnadskompletteringsarbeten (installation avöppna spisar etc.)

Lag (1997:1068).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen gäller inte för upphandlingar som
påbörjats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ERIK ÅSBRINK
Nils Dexe
(Finansdepartementet)
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The Act (SFS 1992:1528) on Public Procurement
This version is not official

Chapter 1

General provisions

The areas in which the act shall apply etc.
1 § This act contains general provisions concerning public procurement (Chapter 1),
special regulations governing the award of public supply contracts (Chapter 2), public
works contracts (Chapter 3), public contracts in the water, energy, transport and
telecommunications sectors (Chapter 4), public service contracts (Chapter 5) together
with provisions regarding procurement in cases where the amounts involved are below
the threshold values contained in Chapters 2-5 and in certain other cases (Chapter 6).
The act also contains provisions regarding review, damages etc. (Chapter 7).
The act also contains provisions to fulfil the commitments entailed by Sweden’s
membership of the European Union (EU). Act (1995:704).
2 § This act applies to procurement carried out by the state, local authorities, county
councils and such other procuring entities as determined in Articles 5 and 6.
Procurement referred to in Chapter 6 is only subject to the provisions contained in that
chapter and the provisions in Chapters 1 and 5 referred to in Chapter 6 and in Articles
1-10 of Chapter 7. Act (1999:309).
3 § This act does not apply to
1. procurement arrangements that have been agreed in an international agreement
between any of the states in the European Economic Area (EEA) and any other state
for a project shared by the contracting states,
2. procurement procedures which have been established in agreements concerning the
stationing of military personnel or
3. procurement procedures, which have been agreed in an international organisation.
The following procurements are subject only to the provisions contained in Chapter 6,
viz.
1. procurement subject to secrecy or other particular restrictions with regard to the
safety of the realm,
2. procurement of defence supplies and services which have no civilian application and
which are subject to the provisions of Article 296 of the Treaty of Rome. Act
(2002:594)

http://www.nou.se/loueng.html

13/12/2005

NOU - lagen om offentlig upphandling

Page 2 of 50

The principle of good business practice
4 § The award of public contracts should be so arranged as to take advantage of
existing competition and should also in other respects accord with the conventions of
good business practice. No unwarranted considerations should affect the treatment of
tenderers, candidates or tenders.
Definitions
5§

In this act the following terms are used with the meaning given here:

Procurement: the purchase, leasing, rental or hire-purchase of supplies, public works
or services.
Contracting entity: state, local or other authorities, decision-making bodies in local
authorities and county councils, the undertakings, associations, societies, foundations
set forth in Article 6, together with, insofar as procurement according to Chapters 4
and 6 is concerned, the bodies stipulated in the second paragraph of Article 1 of
Chapter 4 and the third paragraph of Article 1 of Chapter 6, associations of such
authorities, decision-making bodies, undertakings, associations, societies, foundations
and bodies together with the parishes of the Church of Sweden and religious
associations in connection with activities conducted in accordance with the Burial Act
(1990:1144).
Public contract: a written agreement entered into by a contracting entity regarding
procurement in the meaning of this act and that is signed by the parties or signed by
them with an electronic signature. Act (2002:594)
Public works contract: the execution or both the projection and execution of an
undertaking that can be considered an activity of the kind defined in Section C of the
annex to this act, or a building or plant construction project in its entirety, of which the
outcome can perform an autonomous technical and economic function.
Public works concession: a contract regarding public works in which consideration for
the work is to consist either of the right to utilize the construction or of such a right
together with payment.
Supplier: a person who provides supplies, undertakes work, or performs services even
if he is not the person who in any particular case provides or performs what has been
procured.
Framework agreement: an agreement entered into by a contracting entity and one or
several suppliers with a view to establishing all the conditions governing suborders
during a certain period of time.
Design contest: a contest of the kind referred to in Article 28 of Chapter 5 and Article
18 of Chapter 6.
Contract documents: the basic documentation for a tender provided by a contracting
entity to a supplier.
Accelerated procedure: procedures as set forth in Article 15 of Chapter 2, Article 20 of
Chapter 3, and Article 22 of Chapter 5.
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Tenderer: anyone who submits a tender.
Candidate: anyone who applies to be allowed to submit a tender in restricted or
negotiated procedures or selective procedures.
Invitation to tender: documentation in which the contracting entity invites suppliers to
apply to be allowed to submit a tender in connection with selective procurement.
Open procedure (Öppen upphandling): procurement when all suppliers are permitted
to submit tenders.
Restricted procedure (Selektiv upphandling): procurement when the contracting entity
invites certain suppliers to submit tenders.
Negotiated procedure (Förhandlad upphandling): procurement when the contracting
entity invites certain suppliers to submit tenders and then negotiates with one or
several of them.
Simplified procedure (Förenklad upphandling): procurement when all suppliers are
entitled to submit tenders, the participating suppliers are to submit tenders and the
contracting entity may negotiate with one or several of these tenderers.
Selective procedure (Urvalsupphandling): procurement when all suppliers are
permitted to apply to submit tenders, the contracting entity invites certain suppliers to
submit tenders and the contracting entity may negotiate with one or several suppliers.
Act (2002:594)
Direct procurement (Direktupphandling): procurement without tenders being
required. Act (2000:877).
6 § The term "contracting entity" includes those undertakings, associations, societies,
and foundations which have been established to meet needs in the general interest
provided that these needs are not of an industrial or commercial nature and
1. their capital has in the main been supplied by the state, a local authority, a county
council or some other contracting entity, or
2. their procurement is subject to the supervision of the state or a local authority, or
another contracting entity, or
3. which have a board of which more than half of the members have been appointed by
the state, a local authority, a county council or another contracting entity. Act
(1999:309).
Advertising
7 § A contracting entity shall advertise procurements unless otherwise provided in
Chapters 2 - 5.
In restricted procedures as laid down in Chapters 2, 3 or 5, a contracting
7a§
entity may in its contract notice specify the number of suppliers it intends to invite to
tender. In determining this number the nature of the procurement is to be taken into
account and it must be large enough to ensure effective competition. It must amount to
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at least five and may total a maximum of 20. Act (1997:1068).
8 § A contract notice shall be sent in the fastest appropriate manner to the Office for
Official Publications of the European Communities. If procurement is to take place in
accordance with the provisions for accelerated procedure the notice shall be sent by
telex, telegram or telefax.
This notice shall contain the date of dispatch. The contracting entity must be able to
show proof of the date on which the notice was dispatched. Act (1997:1068).
9 § A contract notice of the kind set forth in Article 8 shall be written in one of the
official languages of the European Communities.
In award procedures in accordance with Chapters 2, 3 or 5, this notice may not exceed
one page of the Official Journal of the European Communities. Act (1997:1068).
A contract notice of the kind set forth in Article 8 shall not be published before
10 §
the day on which it is sent to the Office for Official Publications of the European
Communities. The contract notice shall not contain any information other than that to
be published in the Official Journal of the European Communities.
An entity that has awarded a public contract in accordance with the provisions
11 §
in Chapters 2, 3, or 5 shall within 48 days send a notice to the Office for Official
Publications of the European Communities about the way in which the procurement
has been concluded. The notice shall not contain information which, if published,
would conflict with any public interest or be prejudicial to justifiable commercial or
competitive considerations.
The entity shall also draw up a report on the completed procurement. This report shall
be submitted to the European Commission should it so request. This report shall
contain information about
1. the name and address of the entity and the subject and value of the procurement,
2. the names of tenderers or candidates who qualified to participate in the tendering
and the reason for their selection,
3. the names of tenderers or candidates who were unsuccessful and the reason for this,
4. the name of the supplier who was awarded the contract, the reason why and, where
appropriate, what proportion of the procurement the supplier intends to assign to a
third party, and
5. in the case of negotiated procedure (förhandlad upphandling) the reason for the
choice of this procedure. Act (197:1068).
References to technical specifications etc.
If the contract documents contain technical specifications of the subject
12 §
of the procurement, these specifications shall be drawn up with reference to
1. Swedish standards that correspond to European technical specifications,
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2. European technical certification of the suitability of a product issued by an agency
approved by the EEA countries, or
3. technical specifications laid down in accordance with a procedure approved by the
EEA countries and that have been published in the Official Journal of the European
Communities.
The contracting authority may refer to criteria for eco-labels if the criteria of the label
have been drawn up on the basis of scientific information. Act (2002:594)
The preceding paragraph does not apply if any other statute contains different
provisions and these comply with Community law. Act (1997:1068).
In procurement in accordance with Chapters 2, 3, and 5 a contracting entity
13 §
may formulate the technical requirements in some other way than laid down in Article
12 if
1. the European technical specifications do not describe how compliance with them
can be ascertained, or it is impossible to ascertain satisfactorily whether the object of
the procurement complies with European technical specifications,
2. application of European technical specifications as laid down in Article 12 would
render it impossible for the contracting entity to procure equipment etc. that was
technically compatible with equipment already being used by the entity or would result
in unreasonable costs or unreasonable technical difficulties, this however only on
condition that the contracting entity has decided as one stage of a clear, defined and
recorded strategy to change over to equipment that does correspond to such
specifications,
3. the object of the procurement is of such an innovative nature that current standards
or European technical specifications cannot be applied, or
4. specific technical requirements have been stipulated and these comply with
Community law. (1197:1068)
In procurement in accordance with Chapters 2, 3, and 5, a contracting entity,
14 §
which applies the provisions of Article 13 shall furnish reasons for its decision to do so
in writing. If possible, this is to be included in its contract notice in the Official Journal
of the European Communities or in the contract documents. In addition, the
contracting entity is to submit its reasons for its decision to the EEA countries and the
European Commission, if so requested. Act (1997:1068)
If the European technical specifications prescribed in subsections 2 and 3
15 §
of the first paragraph of Article 12 do not exist, the following is to apply to
procurements in accordance with Chapters 2, 3, and 5.
The technical specifications shall be drawn up with reference to the national technical
specifications compatible with the Act (1994:847) on Technical Requirements for
Construction Works etc. or otherwise with community law.
If the preceding paragraph cannot be applied, technical specifications may be drawn up
through reference to
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1. national technical specifications concerning construction, methods of calculation,
execution of the work and use of materials, or
2. other documents, if possible to Swedish standards that agree with international
standards or to other Swedish standards. Act (1997:1068).
Neither in the contract documents nor in any other basis for procurement may
16 §
the technical specification of the subject of the procurement refer to any particular
product or service in such a way that a specific undertaking is favoured or
discriminated. Such reference may, however, be made if this is justifiable with regard
to the subject of the procurement.
The contracting entity may refer to a specific brand or manufacture or origin if there is
no other way in which the subject of the procurement can be described with sufficient
accuracy or comprehensibility. This reference shall be followed by the wording “or the
equivalent”. Act (1997:1068).
Invitations to tender in restricted or negotiated procedures (selektiv eller
förhandlad upphandling)
In restricted or negotiated procedures (selektiv eller förhandlad
16 a §
upphandling), in addition to the provisions of Article 14 of Chapter 2, Article 19 of
Chapter 3, Article 20 of Chapter 4 and Article 21 of Chapter 5, the invitation to tender
shall contain information about
1. the address from which additional documents can be ordered, the last day on which
such an order may be placed and, if a fee is payable, the amount and conditions of
payment,
2. the final date for receipt of tenders, the address to which they must be sent and the
language or languages in which they must be drawn up,
3. the notices in which the procurement has been announced,
4. any documents that must accompany the tender,
5. the criteria for the award of the contract, if these are not given in the notice,
6. other special conditions that apply in order to be allowed to participate. Act
(1997:1068).
In restricted or negotiated procedures (selektiv eller förhandlad upphandling)
16 b §
the contracting entity shall in selecting the suppliers that it intends to invite to tender
take into account the information about the supplier that is required in Articles 17 and
18. Act (1997:1068).
In procurement according to Chapters 2 or 5, the contracting entity may only
16 c §
require the information about a supplier laid down in Articles 17 and 18 and that is
required in view of the subject of the procurement. The entity is to consider the
supplier’s justified interest in ensuring the non-disclosure of business secrets or
technical secrets. Act (1998:1432).
Requirements that may be made of suppliers
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A supplier may be excluded from participation in an award procedure if he

1. is bankrupt or is being wound up, his affairs are being administered by the court, he
has entered into an arrangement with his creditors, he has suspended payments, or he is
subject to an injunction against carrying on business,
2. is the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for
compulsory winding up or administration by the court or for an arrangement with
creditors or similar proceedings,
3. has been convicted of an offence concerning his professional conduct by a
judgement which has the force of res judicata,
4. has been guilty of grave professional misconduct and the contracting entity can
furnish proof this circumstance,
5. has not fulfilled obligations relating to the payment of social insurance fees or taxes
in the country in which he is established or the country in which procurement takes
place, or
6. has in some material respect failed to furnish required information or furnished
incorrect information requested by virtue of this Article or Article 18.
A contracting entity may request a supplier to show that there are no grounds for
excluding him by virtue of subsections 1-3 or 5 of the preceding paragraph.
An entity may also require a supplier to show that he is registered in the country in
which he is trading according to the country’s regulations about company registration,
registers of traders or similar registers. Act (1997:1068).
A supplier can prove that he fulfils the requirements laid down on the basis of
18 §
Article 17 with appropriate documents. If special grounds exist, documentary proof
may be replaced by a sworn statement or some similar assurance.
In its contract notice or in invitations to tender, the contracting entity must indicate
what proof is required of the supplier’s financial and economic circumstances and his
technical abilities and capacity.
A supplier that is registered in the official list of approved suppliers in an EEA country
is to be considered as fulfilling the demands that may be made by virtue of subsections
1-3 in the first paragraph of Article 17. Act (1997:1068).
In the contract documents the contracting entity may require the tenderer to
18 a §
declare in his tender what sections of the public contract he intends to sub-contract. Act
(1997:1068).
Special conditions
18 b § Contracting authorities may lay down special conditions relating to the
performance of a contract. Such conditions shall be indicated in the contract notice. Act
(2002:594)
Formal requirements for tenders and applications to participate in tendering
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Tenders and applications to participate in tendering shall be submitted in
19 §
writing, unless otherwise provided in the second and third paragraphs below.
A contracting entity may allow a tender to be submitted by electronic transmission or
in some other way provided that it can be ensured that the contents of the tender will
not be disclosed before it is opened as laid down in Article 20. The entity may require
that a tender of this kind be confirmed immediately. Confirmation shall be given in
writing or, should the entity so allow, in some other manner.
Applications to submit a tender may be made verbally, by electronic transmission or in
some other way if they are confirmed in writing. An entity may allow such
confirmation to be delivered in some other manner. Confirmation is to be given
immediately or, in certain cases as set forth in Chapters 2-5, within such time limits as
are stipulated there
The entity shall in its contract notice or the contract documents indicate how the tender
and applications to tender are to be submitted. Act (2000:877).

The tender is binding for the tenderer even though he received the
19 a §
information set forth in Article 28. Act (2002:594)
The receipt and opening of tenders
Envelopes containing tenders are to be opened as soon as possible after the
20 §
final date for receipt of tenders in the presence of at least two individuals appointed by
the contracting entity. A written record of tenders shall be drawn up, and the accuracy
of this record shall be confirmed by those participating in the opening. Should a
tenderer so request, an individual appointed by a Chamber of Commerce shall also be
present, the cost to be defrayed by the tenderer making the request.
When negotiated procedures (förhandlad upphandling) are used, the tenders may be
opened and recorded without the formalities enjoined in the preceding paragraph. The
tenders shall be opened simultaneously or, if there are particular grounds for doing so,
one by one as they are received.
In procurement in accordance with Chapters 2, 3 or 5, before evaluating the
20 a §
tenders the contracting entity shall examine whether the tenderers or candidates fulfil
the requirements imposed upon the suppliers. Act (1997:1068).
A contracting entity may permit a tenderer or a candidate to correct an obvious
21 §
typographical or arithmetical error or some other obvious error in a tender or an
application to participate in tendering.
The entity may also request clarification or amplification of a tender, if this can take
place without risk of preferential treatment or limitation of competition.
The entity may also request clarification or amplification of a certificate, written proof
or other documentation that has been submitted as laid down in Articles 17 and 18. Act
(1998:1432).
Evaluation of tenders
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A contracting entity shall accept either

1. the tender which is economically most advantageous, or
2. the tender which has the lowest tendered value.
In assessing which tender is the most economically advantageous, the entity is to make
an overall assessment including considerations such as cost, delivery date, running
costs, quality, aesthetic values, performance, technical features, service, technical
support, environmental impact etc. In its contract documents or in the contract notice
the entity shall state to which considerations weight will be attached. If possible, these
considerations should be ranked in order of importance, with the most important first.
Act (1997:1068).
An entity may refuse tenders that it considers abnormally low, but not,
23 §
however, before the entity has sent a written request for explanation of the low tender
value without receiving a satisfactory answer. Consideration may only be paid to
explanations that are acceptable on objective grounds, such as the cost of manufacture
or execution, technical solutions, and the originality of the tenderer’s proposal.
If in award procedures as laid down in Chapters 2, 3 or 5, a contracting entity has
indicated in its contract documents that it will accept the tender with the lowest tender
value but then rejects a tender on the grounds that it is assessed as being abnormally
low, it shall submit a report on its decision to the European Commission. Act
(1997:1068).
Groups of suppliers are entitled to submit tenders and negotiate. The
23 a §
contracting entity may not prescribe that such groups must adopt a specified legal form
in order to be allowed to tender or to negotiate. The entity may, however, prescribe
that the designated group shall take a certain legal form when it has been awarded the
contract, if this is required to enable the contract to be discharged correctly. Act
(1995:704).
Variants.
If a contracting entity is to accept the economically most favourable
23 b §
tender, it may also evaluate a tender that involves a variant execution, if this fulfils the
minimum demands made by the entity. These demands shall have been specified in the
contract documents.
If the entity does not intend to evaluate tenders involving variants, this must be stated
in its contract notice.
An execution that is a variant in relation to the specification of demands in the contract
documents may not be rejected solely on the grounds that it is formulated according to
European technical specifications or according to a Swedish standard that on the whole
corresponds to accepted European technical specifications. Act (1997:1068).
Archiving documents
A contracting entity shall archive tenders and applications to tender with their
24 §
accompanying descriptions, models and drawings in a satisfactory manner, and also
records of tenders, summaries and the like.
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Special responsibilities for contracting entities
If one or more contracting entities contribute more than half of the value
25 §
of a public works contract concerning activities pertaining to group 502 in Section C of
the Annex to this act, or concerning the construction of hospitals, sports or recreational
facilities, premises for schools or universities or public administration buildings and
for which the contract is to be awarded by some other body, the entity shall ensure
observance of the provisions in Chapters 3 and 5 in awarding the contract. Act
(1997:1068).
The provision of information for statistical purposes
The requirement for commercial undertakings, local authorities and others to
26 §
provide information concerning public procurement for statistical purposes is one of
the provisions of the Act (1992:889) on Official Statistics. Act (1994:614).
Information
In procurements according to Chapters 2, 3 or 5, a contracting entity shall
27 §
inform the candidate or tenderer so requesting of the reasons for the rejection of his
application or tender.
Information according to the first paragraph shall be given within 15 days from the
receipt of the request. Act (2002:594)
When the decision concerning supplier and tender is made the contracting
28 §
authority shall inform every candidate or tenderer of the decision and the reasons for
the decision. .
Such information shall be given immediately or as soon as possible to the
supplier who so requests. Act (2002:594)
If a contracting entity, in procurements according to Chapters 2, 3 and 5,
29 §
decides not to conclude an advertised procurement or to recommence the procedure,
the entity shall provide tenderers or candidates so requesting with the reasons for its
decision. The entity shall inform the Office for Official Publications of the European
Communities of its decision. Act (2002:594)

Chapter 2. Public supply contracts
Threshold values etc.
1 § The provisions of this chapter apply to procurement of supplies by a contracting
entity that are estimated to total at least the amounts, net of VAT, set forth in the
following paragraph (threshold value).
For government agencies the threshold value is 130 000 special drawing rights (sdr).
For other contracting entities the threshold value is € 200 000 or 200 000 sdr,
whichever is lower. Act (2000:877).
2 § The provisions of this chapter shall not apply to procurement specified in Chapter
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4.
3 § For public supply contracts that involve leasing, rental and hire-purchase and
which have a fixed term of no more than twelve months, the value will be assessed as
the value of the contract during the contract period. For public supply contracts for a
longer period, the value shall be calculated as the total value with the addition of the
estimated residual value of the supplies. For public supply contracts that apply for an
indefinite period, the estimated contract value shall be calculated on the value of each
monthly instalment multiplied by 48.
For public contracts that are awarded regularly or which are to be renewed within a
specified period, the value shall be calculated either as
1. the aggregate value of similar contracts concluded during the previous fiscal year or
the preceding twelve-month period, where possible adjusted with regard to the
foreseeable changes in quantities or values during the twelve-month period following
the original contract, or
2. the aggregate value of the public contracts that will be awarded during the twelvemonth period following the first contract or, if the contract period is longer than twelve
months, during the whole period of the contract. No method of calculation may be
chosen in order to avoid the provisions of this chapter.
Option and extension clauses are to be treated as if they were taken up. Act
(1997:1068).
4 § No contract for a given quantity of supplies may be split up with the intention of
avoiding application of the threshold value.
5 § Several procurements of supplies of the same type that are to be made at the same
time are to be regarded as one single procurement in the application of Article 1. If the
threshold value is exceeded, each individual procurement shall be carried out in
accordance with the provisions of this chapter.
Advertising
6 § A contracting entity shall as early as possible during the fiscal year publish
indicative notices of the public supply contracts as laid down in Articles 1-5 of over €
750 000 planned by the entity for the fiscal year in each product area. Indicative
notices are subject to the provisions of Articles 8 - 10 of Chapter 1. Act (2000:877).
7 § A contracting entity shall advertise its procurements unless otherwise provided in
the second paragraph of Article 10 or Article 11.
7a§

Has been rescinded by enactment (2002:594).

Selection of award procedure
8 § Open or restricted procedures (öppen eller selektiv upphandling) shall be adopted
unless otherwise provided in Articles 10 or 11. Act (1995:704).
9 § Has been rescinded by enactment (1997:1068).
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Negotiated procedures (förhandlad upphandling) may, provided that the
10 §
contractual conditions originally laid down in the contract documents are not
substantially altered, be used when the tenders submitted in either open or restricted
procedures (öppen eller selektiv upphandling) do not correspond to the specifications
for the subject of the procurement laid down in the contract documents.
If the negotiated procedure (förhandlad upphandling) undertaken in accordance with
the preceding paragraph does not include all the correctly submitted tenders from
tenderers that fulfil the requirements imposed on suppliers in the preceding award
procedure, the contracting entity shall publish notification of the negotiated procedure
(förhandlad upphandling). Act (1996:433).
Negotiated procedure (förhandlad upphandling) may be adopted without prior
11 §
publication of a contract notice if
1. in open or restricted procedures (öppen eller selektiv upphandling) no tenders or no
appropriate tenders were submitted, provided that the contractual terms originally laid
down in the contract documents have not been substantially altered and that a report is
forwarded to the European Commission,
2. the supplies are produced solely for research, development, experiments or studies,
provided that this production is not carried on for profit or in order to defray the costs
of research and development,
3. the supplies, for technical or artistic reasons, or because of exclusive rights, can only
be manufactured or delivered by a particular supplier,
4. it is necessary to carry out procurement with extreme urgency for reasons
occasioned by unforeseeable circumstances not attributable to the contracting entity
which make it impossible to meet the time limits laid down for open or restricted
procedures,
5. the supplies concerned are additional deliveries from an original supplier intended
either as partial replacement of or an extension of previous supplies and a change of
supplier would oblige the entity to acquire materials which would be technically
incompatible with those previously acquired or give rise to disproportionate technical
difficulties in operation and maintenance.
Additional supplies as specified in subsection 5 of the preceding paragraph may only
concern a period exceeding three years if special reasons exist. Act (1997:1068).
If a contracting entity chooses a negotiated procedure (förhandlad
11 a §
upphandling) with prior publication of a contract notice, the number of tenderers shall
be no fewer than three, provided that an adequate number of suitable tenderers exist.
Act (1995:704).
12 §

Has been rescinded by enactment (1995:704).

Time limits
In open procedures the date of receipt of tenders shall be at least 52 days from
13 §
the date of dispatch of the contract notice.
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If the contracting entity has issued an indicative notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to another period which is long enough to allow those interested in doing
so to submit a tender. The reduced period should be at least 36 days from the date of
dispatch of the notice referred to in the preceding paragraph and may never be shorter
than 22 days. The period may, however, only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time it was issued
and which is stipulated in the special regulations on notification of open procedures,
and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice.
A contracting entity shall provide contract documents when requested by a supplier
within six days of receipt of the request, if this has been submitted within reasonable
time. Supplementary information shall be provided no later than six days before final
date for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
Regulations on the extension of time limits can be found in Article 16. Act
(1998:1432).
In restricted and negotiated procedures (selektiv och förhandlad upphandling)
14 §
the time limit for receipt of applications to participate shall be at least 37 days from the
date of dispatch of the contract notice. The contracting entity shall send simultaneously
to all selected participants a written invitation to submit a tender together with the
contract documents.
In restricted procedures the date for receipt of tenders shall be at least 40 days from the
dispatch of the invitation to participants.
If the contracting entity has issued a pre-information notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to 26 days from the date of dispatch of the invitation. This period may,
however, only be reduced if
1. the pre-information notice contained all the information available at the time it was
issued and which is stipulated in the special regulations on notification of restricted
procedures, and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the pre-information notice.
Supplementary information shall be provided no later than six days before final date
for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
Regulations on the extension of time limits for restricted procedures can be found in
the second paragraph of Article 16. Act (1998:1432).
If the time limits laid down in Article 14 cannot be applied because of
15 §
urgency, they may be shortened, the time limit laid down in the first paragraph of
Article 14 to 15 days, the time limit in the second paragraph of Article 14 to 10 days,
and the limit laid down in the third paragraph of Article 14 to four days (accelerated
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procedure). Act (1998:1432).
If the contract documents are too bulky to be sent to the tenderers or
16 §
candidates within the time limits set forth in the third paragraph of Article 13, the time
limits laid down in the first paragraph and second sentence of the second paragraph of
Article 13 are to be extended by some reasonable period.
If tendering for an open or restricted procedure must be preceded by inspection, either
on site or at the contracting entity, the time limits laid down in the first paragraph and
second sentence of the second paragraph of Article 13 or in the second paragraph and
first sentence of the third paragraph of Article 14 are to be extended by some
reasonable period.
When accelerated procedure is used, both the applications from candidates and
17 §
invitations to tender shall be dispatched by the fastest possible method. If an
application shall be confirmed as laid down in the third paragraph of Article 19 of
Chapter 1, this confirmation shall be sent before the expiry of the time limit set forth in
Article 15. Act (2000:877).
A contracting entity that permits variants in accordance with Article 23 b of
18 §
Chapter 1 may not reject a tender on the grounds that the tender if accepted would
result in a public service contract instead of a public supply contract. Act (1997:1068).
If a contracting entity grants some body that is not a contracting entity
19 §
special licence to carry on activities in the public interest, this licence is to specify that
the principle of non-discrimination on the grounds of nationality is to be observed
when the licence-holder awards a supply contract for the activities set forth in the
licence. Act (1998:1432).

Chapter 3

Procurement of public works contracts

Threshold values etc.
1 § The provisions of this chapter shall apply to the award of public works contracts or
public works concessions which amount to whichever is the lower of € 5 000 000 or
5 000 000 special drawing rights, net of VAT. Act (2000:877).
2 § If a public works contract is divided up into several smaller lots, each of these lots
is to be included when calculating the value of the contract. For lots of less than €
1 000 000, however, the other provisions in this Chapter apart from those in this
paragraph need not be applied, provided that the aggregate value of excluded lots does
not exceed 20 per cent of the total value of the contract.
No procurement may be split up with the intention of avoiding application of the
threshold value. Act (2000:877).
3 § Has been rescinded by enactment (1997:1068).
4 § In estimating the value of a contract, contracting entities shall include the value of
any supplies or services necessary for the execution of the contracts which they make
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available to the contractor.
5 § The provisions of this chapter are not to be applied to award procedures set forth in
chapter 4.
Public woks concessions
6 § A contracting entity may in its contract documents stipulate that those applying for
the public works concession shall entrust at least 30 per cent of the value of the public
works concession to a third party, with an option for the applicant for the public works
concession to increase this minimum proportion. The minimum proportion shall be
indicated in the public contract.
If the entity did not stipulate the proportion to be entrusted to a third party as laid down
in the preceding paragraph, it may require the applicant for the public works
concession to state in his tender what proportion of the total value of the public works
concession he intends to assign to third parties. Act (1997:1068).
7 § If the body granted the public works concession is a contracting entity, the
provisions contained in this chapter are to be observed in this entity's own
procurement.
If the body granted the public works concession is not a contracting entity, the contract
shall contain special conditions regarding the allocation of any part of the contract to a
third party for which the value exceeds the threshold value set forth in Article 1. These
conditions shall involve compliance with the provisions of this act on public
notification and the time limits set forth in the second paragraph of Article 23. Public
notification is not, however, required for procurements that meet the conditions set
forth for negotiated procedures (förhandlad upphandling) without prior publication of a
contract notice.
The provisions in Article 11 of Chapter 1 on notification of the conclusion of a
procurement do not apply to public works concessions. Act (1997:1068).
8 § If several undertakings form a group in order to acquire a public works concession,
no single one of them shall be regarded as a third party. This is also to apply to
undertakings affiliated to them.
The term "affiliated undertakings" is used to designate every undertaking over which
the proprietor of the public works concession can exert dominant influence, every
undertaking which can exert dominant influence over the proprietor of the public
works concession, and every undertaking which together with the proprietor of the
public works concession is subject to the dominant influence of some other
undertaking because of ownership or financial participation or because of the
regulations governing the undertaking. An undertaking shall be regarded as having
dominant influence when it, either directly or indirectly, owns in relation to another
undertaking a major part of the subscribed capital, or controls the majority of votes
attached to shares or the equivalent, or is able to appoint more than half the number of
representatives in the undertaking's administrative, managerial or supervisory bodies.
A list of undertakings shall be attached to the application for the public works
concession. This list is to be updated as soon the circumstances change. Act
(1997:1068).
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Advertising etc.
9 § A contracting entity shall as soon as possible advertise planned procurements
above the threshold value together with their essential characteristics and extent in an
indicative notice. Indicative notices are subject to the provisions of Articles 8 - 10 of
Chapter 1. Act (1997:1068).
A contracting entity shall advertise its procurements unless otherwise provided
10 §
in Articles 15 or 17.
11 §

Has been rescinded by enactment (2002:594).

Selection of award procedure
Open or restricted procedure (öppen eller selektiv upphandling) shall be
12 §
utilised unless otherwise provided in Articles 14 or 15.
13 §

Has been rescinded by enactment (1997:1068).

Negotiated procedures (förhandlad upphandling) with prior publication of a
14 §
contract notice may be used if
1. the project is to be undertaken solely for research, development, or experiment
provided that this is not for profit or in order to defray the costs of research and
development,
2. in special cases the nature of the undertaking and the risks connected with it do not
permit prior estimation of costs.
Negotiated procedure (förhandlad upphandling) may be used without prior
15 §
publication of a contract notice if
1. the work, for technical or artistic reasons, or because of exclusive rights, can only be
undertaken by a particular supplier,
2. it is strictly necessary to carry out procurement with extreme urgency for reasons
occasioned by unforeseeable circumstances and that cannot be attributed to the
contracting entity which make it impossible to meet the time limits for open, restricted
or negotiated procedures (öppen, selektiv eller förhandlad upphandling) as laid down
in Article 14,
3. the procurement concerns additional work by the original supplier which was not
included in the previous project or the previous award procedures, but which because
of unforeseen circumstances has become necessary for the execution of the
undertaking, provided that the additional work cannot be held separate from the
original public contract without technical or financial inconvenience, or that the
additional work is strictly necessary for the completion of the public works contract,
4. the procurement concerns new work which consists merely of a repetition of the
work which formed part of a project which has previously been the subject of open or
restricted procedures (öppen eller selektiv upphandling) and the work is entrusted to
the supplier previously awarded the public contract, if this new work is commissioned
within three years of the date of entry into the previous contract, the value of the new
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work has been included in estimating the threshold value, and notification was
published in connection with the original project.
The provisions in subsection 3 of the preceding paragraph are only to apply if the
value of the additional work does not exceed half of the value of the original public
contract. Act (1997:1068).
If a contracting entity chooses negotiated procedures (förhandlad
16 §
upphandling) with prior publication of a contract notice the number of tenderers shall
be no fewer than three, provided that a sufficient number of suitable tenderers exist.
Act (1995:704).
A contracting entity may, provided that the contractual conditions originally
17 §
laid down in the contract documents are not substantially altered, use negotiated
procedures (förhandlad upphandling) if
1. the tenders submitted in either open or restricted procedures (öppen eller selektiv
upphandling) do not correspond to the specification of the subject of the procurement
laid down in the contract documents,
2. in open or restricted procedures (öppen eller selektiv upphandling) no tenders or no
suitable tenders were submitted and a report is forwarded to the European Commission
if it so requests.
If the negotiated procedure (förhandlad upphandling) undertaken in accordance with
subsection 1 above does not include all correctly submitted tenders from tenderers who
fulfil the requirements imposed on suppliers in the previous award procedure, the
contracting entity is to publish notification of the negotiated procedure (förhandlad
upphandling). Act (1997:1068).
Time limits
In open procedures (öppen förhandling) the date of receipt of tenders shall be
18 §
at least 52 days from the date of dispatch of the contract notice.
If the contracting entity has issued an indicative notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to another period which is long enough to allow those interested in doing
so to submit a tender. The reduced period should be at least 36 days from the date of
dispatch of the notice referred to in the preceding paragraph and may never be shorter
than 22 days. The period may, however, only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time of
publication and which is stipulated in the special regulations on notification of open
procedures, and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice .
A contracting entity shall provide contract documents when requested by a supplier
within six days of receipt of the request, if this has been submitted within reasonable
time. Supplementary information shall be provided no later than six days before final
date for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
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Regulations on the extension of time limits can be found in Article 21. Act
(1998:1432).
In restricted and negotiated procedures (selektiv och förhandlad upphandling)
19 §
the time limit for receipt of applications to participate shall be at least 37 days from the
date of dispatch of the contract notice.
In restricted procedures the date for receipt of tenders shall be at least 40 days from the
dispatch of the invitation to participants.
If the contracting entity has issued a prior indicative notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to 26 days from the date of dispatch of the invitation. This period may,
however, only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time it was
published and which is stipulated in the special regulations on notification of restricted
procedures (selektiv upphandling), and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice .
Supplementary information shall be provided no later than six days before final date
for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
Regulations on the extension of time limits for restricted procedures (selektiv
upphandling) can be found in the second paragraph of Article 21. Act (1998:1432).
If the time limits laid down in Article 19 cannot be applied because of
20 §
urgency, they may be shortened, the time limit laid down in the first paragraph of
Article 19 to 15 days, the time limit in the second paragraph and the first sentence of
the third paragraph of Article 19 to 10 days, and the limit laid down in the fourth
paragraph of Article 19 to four days (accelerated procedure). Act (1998:1432).
If the contract documents are too bulky to be sent to the tenderers or
21 §
candidates within the time limits set forth in the third paragraph of Article 18, the time
limits laid down in the first paragraph and second sentence of the second paragraph of
Article 18 are to be extended by some reasonable period.
If tendering in an open or restricted procedure (öppen eller selektiv upphandling) must
be preceded by inspection, either on site or at the contracting entity, the time limits laid
down in the first paragraph and second sentence of the second paragraph of Article 18
or in the second paragraph and first sentence of the third paragraph of Article 19 are to
be extended by some reasonable period. Act (1998:1432).
When accelerated procedure is used, both the applications from candidates and
22 §
invitations to tender shall be dispatched by the fastest possible method. If an
application shall be confirmed as laid down in the third paragraph of Article 19 of
Chapter 1, this confirmation shall be sent before the expiry of the time limit set forth in
Article 20. Act (2000:877).
Special time limits for public works concessions
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In award procedures concerning public works concessions the date of receipt
23 §
of applications to tender for the concession shall be at least 52 days from the date of
dispatch of notification of the public works concession.
If a public contract is to be awarded by a concessionaire that is not a contracting entity
the following is to apply. The date of receipt of application to submit a tender shall be
at least 37 days from the date of dispatch of the notification of the procurement. The
date of receipt of tenders shall be at least 40 days from the date of dispatch of the
notification or of the dispatch of the invitation to tender to the participants. Act
(1997:1068).
Information about working conditions etc.
A contracting entity may in its contract documents provide information about
24 §
the authorities that are able to provide tenderers with information about the conditions
applying to employment protection provisions and working conditions for public
works contracts. The entity may also be required by an EEA country to provide such
information.
If an entity provides information as set forth in the preceding paragraph, it shall require
tenderers to confirm that the conditions applying to employment protection provisions
and working conditions have been taken into account in drawing up the tender. Act
(1997:1068).

Chapter 4 Procurement in the water, energy, transport and
telecommunication sectors.
Areas of application
1 § The provisions in this chapter are to apply to procurement by a contracting entity
for activities undertaken by the entity which consist of
1. the operation or provision of a fixed network intended to provide a service to the
public in connection with the production, transport, distribution or provision of
drinking water, electricity, gas or heat, or the supply of such utilities to fixed networks,
2. the exploitation of areas of land or water for prospecting for or extracting oil, gas,
coal or other solid fuels or for the provision of terminals, airports or harbour facilities,
3. the operation of networks in order to provide a service to the public in the field of
transport by railway, tramway, underground railway, bus, trolley bus or cable,
4. the operation or provision of public telecommunications networks or the provision
of one or several public telecommunications services.
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In applying these provisions the term "contracting entity" shall include
1. undertakings over which the State, local authorities, county councils, or another
contracting entity may exercise either directly or indirectly a dominant influence as set
forth in the second paragraph of Article 8 of Chapter 3, and
2. undertakings which conduct the activities set forth in the first paragraph of this
Article by virtue of a special permit granted by an authority which means the right to
conduct these activities is restricted to one or several undertakings.
In applying the provisions of this chapter the term “special permit” is to include both
cases in which an undertaking may in order to provide a network or some other
arrangement as laid down in the first paragraph of this Article exploit the right to
expropriation or the use of property or may position network equipment on, below or
above a public highway, and also cases in which an undertaking conducts activities as
laid down in subsection 1 of the first paragraph of this Article and supplies drinking
water, electricity, gas or heat to a network managed by an undertaking that has a
special permit from an authority.
For the procurement of services for the activities set forth in the first paragraph of this
Article, in addition to the provisions of this chapter the provisions referred to in Article
1 of Chapter 5 also apply. Act (1999:309).
2 § A contracting entity whose operations are carried out to supply drinking water shall
apply the provisions of this chapter not only in procurement for that activity but also in
procurement carried out by the entity for hydraulic engineering projects, irrigation and
drainage if at least 20 per cent of the volume of water made available by these projects
consists of drinking water or if they are undertaken in connection with the disposal or
treatment of sewage.
3 § A contracting entity is not obliged to comply with the provisions in this chapter for
procurement within Sweden for operations as set forth in subsections 1 - 4 of the first
paragraph of Article 1 above to be carried on in a country outside the EEA, unless
fixed networks or geographical areas within the EEA are to be used in these
operations.
4 § The provisions of this chapter are not to be applied by a contracting entity in the
procurement of bus transport services as laid down in subsection 3 of the first
paragraph of Article 1 above, if other undertakings are also free to provide such
services within the same geographical area under the same conditions.
Neither shall these provisions apply to a contracting entity providing services as laid
down in subsection 4 of the first paragraph of Article 1 above, if the sole purpose of
the procurement is to enable the entity to provide one or more telecommunications
services and other undertakings are also free to provide the same services in the same
geographical area under substantially the same conditions.
Neither shall these provisions apply to procurements concerning resale or hire, if the
contracting entity does not have a special permit to sell or hire the subject of the
procurement and other undertakings also have the right to sell or hire on substantially
the same conditions as the contracting entity. Act (1998:1432).
4a
services

§

The provisions of this chapter shall not apply to the procurement of

http://www.nou.se/loueng.html

13/12/2005

NOU - lagen om offentlig upphandling

Page 21 of 50

1. made by a contracting entity from an affiliated undertaking, or
2. made by a joint-venture company formed by several contracting entities in order to
carry on activities as laid down in the first paragraph of Article 1 from any of these
entities or from an undertaking affiliated to any one of them.
With regard to the procurement of services from an affiliated undertaking the
provisions of the first paragraph are only to apply if at least 80 per cent of that portion
of the undertaking’s average annual turnover during the three preceding years with
regard to services within the EEA derives from the provision of services to
undertakings that the first mentioned undertaking is affiliated to. If several
undertakings that provide the same or similar services are affiliated to the contracting
entity the average annual turnover is to be calculated jointly for these undertakings.
In assessing whether an undertaking is affiliated, the second paragraph of Article 8 of
Chapter 3 is to apply. By affiliated undertaking is meant an undertaking whose annual
accounts are consolidated with those of the contracting entity in accordance with the
seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on Consolidated Accounts.
Act (1997:1068).
5 § A contracting entity covered by any of the exemptions in Article 3 or the second or
third paragraphs of Article 4 shall, at its request, provide the European Commission
with information about the exempted activities.
A contracting entity that invokes the exemption in Article 4 a shall, at the request of
the European Commission, provide information about the name of the undertakings,
the nature of the services and their value together with any evidence the European
Commission should consider required to show that a relationship exists between the
entity and the undertakings enabling application of Article 4 a. Act (1997:1068).
6 § The value of a procurement that involves both supplies and services shall be
calculated on the aggregate value of these supplies and services. In these calculations
the value of assembly and installation activities is to be included.
The value of supplies and services that are not required for the execution of a public
works contract shall not be included in calculating the value of the contract should
such a calculation result in the provisions of this chapter not being applied to a
procurement of the supplies or the services. Act (1997:1068).
7 § The provisions of this chapter shall not apply in the procurement of
1. water, if the procurement is undertaken for activity as defined in subsection 1 of the
first paragraph of Article 1 regarding drinking water, or
2. energy or fuel for the production of energy, if the procurement is undertaken for
activities as specified in subsections 1 and 2 of the first paragraph of Article 1
regarding electricity, gas or heating or which concerns the exploitation of areas of land
or water for prospecting for or extracting oil, etc.
The provisions of this chapter shall not apply to the supply of drinking water,
7a§
electricity, gas or heating to fixed networks as laid down in subsection 1 of the first
paragraph of Article 1 from an undertaking of the kind set forth in the second
paragraph of Article 1, if this undertaking
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1. produces drinking water or electricity that is needed because its consumption is
required for the conduct of some other activity than that referred to in subsection 1 of
the first paragraph of Article 1, provided that the supply to the fixed network depends
only on the contracting entity’s own consumption and does not exceed 30 per cent of
the total production of drinking water or electricity by the entity, calculated on the
basis of the average for the three preceding years, or
2. produces gas or heating that is an inevitable consequence of the conduct of some
other activity than that referred to in subsection 1 of the first paragraph of Article 1,
provided that the supply to the fixed network is intended only to make economic use of
this production and it amounts to no more than 20 per cent of the contracting entity’s
turnover, calculated on the basis of the average for the three preceding years. Act
(1997:1068).
Threshold values etc.
8 § The provisions of this chapter shall apply to the award of public contracts of which
the value, net of VAT, amounts to at least
1. € 400 000 and which concern supplies or services for activities specified in
subsections 1 - 3 of the first paragraph of Article 1,
2. € 600 00 and which concern supplies or services for activities specified in
subsection 4 of the first paragraph of Article 1,
3. € 5 000 000 and which concern public works contracts.
If the procurement of services takes place in the form of a design contest, the
provisions of Article 29 of Chapter 5 are to apply to the contest provided that this both
forms part of the procurement of services with a value of at least one of the values set
forth in subsections 1 or 2 of the preceding paragraph, and is also being arranged for
the activities specified there. The provisions of Article 29 of Chapter 4 shall also apply
to all contests in which the total prize money amounts to the lowest amount specified.
Act (2000:877).
If the value of supplies or services being procured amounts to at least
8a§
400 000 special drawing rights (sdr) net of VAT, or the procurement of a public works
contract amounts to at least 5 000 000 sdr, net of VAT, and these values are below
those specified in Article 8, procurement is to take place according to the provisions of
this chapter. This applies if the procurement is taking place for activities that consist of
1. the operation or supply of a fixed network intended to serve the public with regard
to the production, transport, distribution or provision of drinking water or electricity or
the supply of such utilities to a fixed network,
2. the exploitation of areas of land or water for prospecting for or extracting oil, gas,
coal or other solid fuels or for the provision of terminals, airports or harbour facilities,
3. the operation of networks in order to provide a local transport services to the public
with the use of such means of transport as those set forth in subsection 3 of the first
paragraph of Article 1.
The first paragraph above does not apply to contracting entities that are privately
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owned, nor to the procurement of services for research and development as set forth in
group 8 of Section A in the Annex. Act (1996:433).
9 § In the award of public supply contracts that concern leasing, rental or hire purchase
and which have a fixed term of twelve months or less, the value shall be assessed as
the value of the contract for the contract period. For public contracts for a term
exceeding twelve months, the value shall be calculated as the total value of the contract
with the addition of the estimated residual value of the supplies. For public contracts
which apply for an indefinite period the estimated contract value shall be calculated on
the value of each monthly instalment multiplied by 48.
For public contracts concerning supplies or services that recur regularly or which are to
be renewed within a specified period the value is to be calculated on the basis of
1. the total value of similar contracts that have been awarded during the preceding
fiscal year or the preceding twelve-month period, adjusted if possible with regard to
foreseeable changes in quantities or values during the twelve-month period subsequent
to the original contract, or
2. the aggregate value of the public contracts to be awarded during the twelve-month
period subsequent to the first contract or, if the contract period is longer than twelve
months, for the entire contract period. The choice of calculation method may not be
made to avoid the provisions of this chapter.
Option and extension clauses are to be treated as if they were taken up. Act
(1997:1068).
Several procurements of supplies of the same type which are to be made at the
10 §
same time are to be regarded as only one procurement in the application of Article 8.
If the threshold value is exceeded, each individual procurement is to be carried out in
accordance with the provisions of this chapter.
The value of a framework agreement shall be calculated as the highest estimated value
of all the suborders that can be foreseen for the period during which the agreement will
remain in force. Act (1997:1068).
If a contract is divided up into several smaller lots, each of these lots is to
11 §
be included when calculating the value of the procurement.
For lots of less than € 1 000 000, however, concerning public works contracts the other
provisions in this Chapter apart from those in this paragraph need not be applied,
provided that the aggregate value of excluded lots does not exceed 20 per cent of the
total value of the procurement. Act (2000:877).
In estimating the value of a public works contract, the value of the material,
12 §
equipment and services needed to carry out the work which are to be supplied by the
contracting entity is to be taken into account.
No contract may be split up with the intention of avoiding application of the
13 §
threshold value set forth in subsections 1 - 3 of Article 8.
Advertising etc.
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For each fiscal year a contracting entity shall publish an indicative notice of
14 §
the planned award of public supply and service contracts above the value of € 750 000
within each product area or category of service set forth in Section A of the Annex to
this Act. Where the procurement of public works contracts is concerned the entity
shall publish indicative notices for public contracts exceeding the threshold value
specified in the first paragraph of subsection 3 of Article 8 planned by the entity,
indicating their essential characteristics and extent. Indicative notices are subject to
the provisions of Articles 8 - 10 of Chapter 1.
Invitations to submit tenders may be take the form of indicative notices in accordance
with the provisions of Articles 8 - 10 of Chapter 1, provided that
1. the notice refers to the supplies, public works contract or services to be procured,
2. the notice states that procurement is to take the form of a restricted or negotiated
procedure (selektiv eller förhandlad upphandling) with no further notification and that
those interested in participating shall apply in writing,
3. before initiating procurement the contracting entity requests written confirmation
from the interested applicants on the basis of more detailed information about the
procurement, and
4. the publication of the notice took place no earlier than twelve months before
dispatch by the entity of the request referred to in 3.
Where major projects are concerned, prior publication of a contract notice may be
made without the repetition of information already included in previous indicative
notices provided that it is clearly stated that the new notification contains additional
information.
Invitations to submit tenders may take the form of publication, in accordance with
Article 23, by the contracting entity of a contract notice stating that it is using a special
system which it has established for the selection of participants. Act (2000:877).
A contracting entity shall advertise its procurements unless otherwise provided
15 §
by the second paragraph of Article 16.
A contracting entity which has concluded an award procedure shall, within 60 days,
inform the European Commission of the way in which the procedure has been
concluded. In doing so, the entity shall state whether it has rejected a tender by virtue
of the provisions of the first paragraph of Article 23 of Chapter 1 or of Article 26 of
this Chapter or applied the provisions of Article 15 a. The entity should also provide
the information, which, if published, would be prejudicial to justifiable commercial or
competitive considerations.
A contracting entity that carries on activities of the kind set forth in subsections 1-3 of
the first paragraph of Article 8 a shall, if so requested in writing by a candidate or
tenderer, provide information as soon as possible about the results of a procurement
and the reasons for the rejection of an application or a tender. Act (2002:594)
References to technical specifications etc.
15 a §

A contracting entity may formulate the technical specifications in some other
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way than stipulated in Article 12 of Chapter 1, if
1 it is technically impossible to establish satisfactorily whether the subject of the
procurement corresponds to European technical specifications,
2. the application of European technical specifications of the kind set forth in Article
12 of Chapter 1 would not enable the contracting entity to procure equipment etc. that
is technically compatible with equipment already being used by the entity or would
lead to unreasonable costs or unreasonable technical difficulties, this, however, on
condition that the entity has decided as one stage of a clear, defined and recorded
strategy to change over to equipment that does correspond to such specifications.
3. the subject of the procurement is of such an innovative nature that the European
technical specifications are not apposite,
4. special technical requirements have been laid down and these accord with
community law, or
5. the European technical specifications are not appropriate for the subject of the
procurement or do not take into account technical developments that have occurred
since they were adopted.
A contracting entity that applies the provisions of subsection 5 of the preceding
paragraph shall inform the appropriate standardisation agency or an agency that is
empowered to review the specification of the entity’s reason for considering the
specification inappropriate. The entity shall also request review of the specification.
Act (1997:1068).
If no European technical specifications exist, the technical specifications
15 b §
shall, as far as possible, refer to other standards that apply within the EEA.
The contracting entity shall set forth the additional requirements needed to supplement
the European technical specifications or other standards. The entity shall give priority
to standards that express performance requirements, on condition that it considers such
standards to be appropriate. Act (1997:1068).
A contracting entity applying the provisions of Article 15 a shall in any
15 c §
contract notice published in accordance with Article 14 or the first paragraph of Article
15 provide its reasons for doing so. Act (1997:1068).
If requested, a contracting entity shall provide a supplier with the
15 d §
technical specifications regularly used in the entity’s contracts for the procurement of
supplies, public works contracts or services. This is also to apply to the specifications
the entity intends to employ in procurements for which a prior indicative notice has
been published as laid down in Article 14.
If these specifications have already been issued in documents that are available to the
supplier, reference to these documents will suffice. Act (1997:1068).
Selection of award procedure
Open, restricted or negotiated procedures (öppen, selektiv eller förhandlad
16 §
upphandling) shall be used.
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A contracting entity may refrain from public notification if
1. either no tenders or no suitable tenders were submitted in an advertised
procurement, provided that the contract conditions originally laid down in the contract
documents have not been substantially altered,
2. the subject of the procurement concerns research, development, or experiment
provided that the procurement does not take place for profit or in order to defray the
costs of research and development or to reduce the possibilities of competition in a
subsequent procurement undertaken with such an intent,
3. the subject of the procurement can, for technical or artistic reasons, or because of
exclusive rights, only be provided by a particular supplier,
4. it is necessary to carry out procurement with extreme urgency for reasons
occasioned by unforeseeable circumstances not attributable to the contracting entity
which make it impossible to meet the time limits laid down for open or restricted
procedures (öppen eller selektiv upphandling).
5. the public supply contract concerns additional deliveries from an original supplier
intended either as partial replacement of or an extension of previous supplies and a
change of supplier would necessitate the acquisition of materials which would be
technically incompatible with those previously acquired or give rise to
disproportionate technical difficulties in operation and maintenance,
6. the contract concerns a public works contract or services that involve additional
work or additional services by the original supplier which were not covered by the
previous project or the previous award procedures, but which because of unforeseen
circumstances have become necessary for the execution of the undertaking, provided
that the additional work or additional services cannot be held separate from the original
public contract without technical or financial inconvenience, or that the additional
work is strictly necessary for the completion of the public works contract or the
additional services are strictly necessary for the completion of the original services,
7. the procurement of a public works contract concerns new work which consists
solely of a repetition of the work which formed part of a project which has previously
been the subject of open or restricted procedures and the work is entrusted to the
supplier previously awarded the public contract, if the value of the new work has been
included in estimating the threshold value, and notification was published in
connection with the original project and included information that a negotiated
procedure (förhandlad upphandling) could be adopted,
8. the procurement concerns supplies which are listed and bought and sold on a
commodities market,
9. the procurement is a suborder within a valid framework agreement resulting from
procurement conducted according to the provisions of this act,
10. an opportunity has presented itself of making a particularly advantageous purchase
of supplies either by taking advantage of a temporary offer to buy at a price
substantially below market value or by purchasing in connection with the termination
by a supplier of his trading, or the winding-up or bankruptcy of his business, or his
becoming the subject of similar judicial proceedings.
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11. the procurement is by means of contest rules relating to a design contest and is to
be awarded to the winner of the contest.
If the contest referred to in subsection 11 of the preceding paragraph concludes with
the assessment of a jury that several executions could be considered, the negotiations
are to apply to all of these entries. Act (1997:1068).
Time limits
In open procedure (öppen upphandling) the date of receipt of the tender shall
17 §
be at least 52 days from the date of dispatch of the contract notice.
If the contracting entity has issued a prior indicative notice in accordance with the
regulations applying to such notices, this period may be shortened to another period
which is long enough to enable those interested in doing so to submit tenders. The
reduced period should be at least 36 days from the date of dispatch of the notice
referred to in the preceding paragraph and may never be less than 22 days. The period
may however only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time it was issued
and which is stipulated in the special regulations on notification of open procedures,
and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice . Act (1998:1432).
If in restricted and negotiated procedures (selektiv och förhandlad
18 §
upphandling) prior invitation to submit tenders has been published, the following
provisions are to apply.
The time limit for receipt of applications to participate or response to a request for
confirmation of interest in participation is, when possible, to be at least 37 days from
the date of dispatch of the contract notice for publication and may in no case be less
than ten days from the date of publication of the contract notice.
A time limit other than that laid down in the second paragraph may be agreed with the
selected candidates provided that each one has the same amount of time to submit the
tender. If no such agreement can be reached, the contracting entity shall stipulate a
time limit that should be at least 24 days from the date of the invitation to submit a
tender and which may never be less than 10 days. In all circumstances the time limit
must be so calculated that those interested will be able to penetrate the contract
documents satisfactorily. Act (1998:1432).
A contracting entity shall provide contract documents when requested by a
19 §
supplier within six days of receipt of the request. Supplementary information shall be
provided no later than six days before the final date for submission of tenders, if this
has been requested within reasonable time. Act (1997:1068).
In restricted and negotiated procedures (selektiv och förhandlad upphandling)
20 §
the contracting entity shall send simultaneously to all selected participants a written
invitation to submit a tender together with the contract documents. Act (1997:1068).
21 §

If the contract documents are too bulky to be sent to the tenderers or
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candidates, or if tendering must for some other reason be preceded by inspection,
either on site or at the contracting entity, the time limits laid down in Article 19 are to
be extended accordingly
Both the applications from candidates and invitations to tender shall be
22 §
dispatched by the fastest possible method. If an application shall be confirmed as laid
down in the third paragraph of Article 19 of Chapter 1, this confirmation shall be
dispatched before the expiry of the time limits set forth in Article 18. Act (2000:877).
Selection of participants
A contracting entity shall select the suppliers to be allowed to participate in a
22 a §
restricted or negotiated procedure (selektiv eller förhandlad upphandling) according to
regulations which are to be made available to suppliers who request to inspect them.
The number of suppliers selected shall be large enough to ensure that competition can
be achieved. Act (1997:1068).
Special system for the selection of participants
A contracting entity may draw up and use a special system for the prior
23 §
selection of suppliers permitted to participate in restricted or negotiated procedures
(selektiv eller förhandlad upphandling). The entity shall establish rules for such
selection. These rules are to be so formed that they guarantee that the same demands
will be made of each supplier and that selection takes place with no reference to
unwarranted considerations. The rules may if necessary be updated.
The rules shall be made available to suppliers who request to inspect them. If the rules
are updated, the suppliers concerned shall be notified. If a contracting entity considers
that a system established by other contracting entities in accordance with the preceding
paragraph meets the entity’s requirements, it shall inform the suppliers concerned of
the names of those entities.
A written record of selected suppliers shall be kept. Act (1997:1068).
A contracting entity shall assess an application by a supplier to be included on
24 §
its list of those selected in accordance with Article 23 within six months. Should the
entity consider that assessment will take a longer period of time, the supplier shall,
within not more than two months, be informed of this with the reason and shall also be
informed of the day on which the decision will be made. No application may be
refused on grounds other than those set forth in the rules specified in Article 23. A
supplier whose application has been refused shall be informed of the decision and the
reasons for refusal.
No supplier shall be removed from the list specified in Article 23 on grounds other
than those set forth in the rules referred to within that Article. An entity which is
considering removal of a supplier from such a list shall provide the supplier with
written notification and the reasons justifying such action, before a final decision is
made. The supplier is also to be informed of the final decision. Act (1997:1068).
A contracting entity which establishes a special system in accordance with
25 §
Article 23 shall publish a notice containing this information. This notice shall contain
information about the purpose of the system and how the rules referred to in Article 23
may be obtained.
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The notice shall be sent is a suitable manner to the Office for Official Publications of
the European Communities and shall be written in one of the official languages of the
European Communities. If the system is to apply for a period of more than three years,
the notice shall be published each year. Act (1997:1068).
Rejecting tenders
A tender that is abnormally low but which can be explained by the receipt of
26 §
State aid by the tenderer may be rejected, if the tenderer, although requested to do so,
has not provided proof that the European Commission has been informed of these
subsidies as laid down in Article 93 (3) of the Treaty of Rome or that he has received
the Commission’s approval.
The right of a contracting entity also to reject abnormally low tenders in other cases is
laid down in the first paragraph of Article 23 of Chapter 1. Act (1997:1068).
If a tenderer or candidate is trading in another EEA country in a form of
26 a §
company that is permitted in that country, his tender or application to tender may not
be rejected solely on the grounds that Swedish law requires some other company form
for the activities concerned. Act (1995:704).
Archiving information
27 §

For each procurement a contracting entity shall archive information on

1. the grounds on which the entity bases the requirements made of the suppliers and
the criteria for their selection,
2. the basis on which tenders are assessed,
3. the grounds for refraining from the issue of notification in accordance with the
second paragraph of Article 16 in the form of reference to the points in that paragraph,
4. the grounds for applying Article 15 a,
5. the exceptions made as laid down in Article 5 of Chapter 4.
This information is to be archived for four years. Act (1997:1068).
The assessment of tenders in certain cases
In the case of tenders that comprise supplies originating from a country outside
28 §
the EEA (third country) the following is to apply unless otherwise provided by Article
29.
A contracting entity may reject a tender submitted for the procurement of supplies, if
more than half of the total value comprises goods originating from a third country as
laid down in the Regulation (EEC) No 802/68 of the Council of 27 June 1968 on the
Common Definition of the Concept of the Origin of Goods.
If two or several tenders are equivalent in other respects when assessed in accordance
with Article 22 of Chapter 1, preference is to be given to the tender that may not be
rejected according to the preceding paragraph, if the difference in price does not
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exceed three per cent.
The preceding paragraph does not apply if the contracting entity would in consequence
be obliged to acquire supplies with technical features that deviate from those
previously acquired and which cannot therefore be used in existing equipment, would
result in technical problems during operation and maintenance or occasion
disproportionately high costs.
The term supply also refers to software for use in a public telecommunications
network. Act (1997:1068).
The provisions of Article 28 do not apply if, in accordance with a decision of
29 §
the Council, the European Communities have concluded a multilateral or bilateral
agreement with a third country that secures undertakings in the EU comparable and
effective access to that country’s market. The provisions of Article 28 do not apply
either if anything else derives from other commitments that the EU or its Member
States have made towards the country concerned. Act (1995:704).
Quality assurance etc.
European standards for quality assurance shall be used when a contracting
30 §
entity requires certification by an independent agency in the EEA to show that a
service meets a quality assurance standard.
If no such certification can be provided within the stipulated time, the entity shall
accept other proof that the service meets the standard laid down in the preceding
paragraph. Act (1997:1068).
Information about working conditions etc.
A contracting entity may in its contract documents provide information about
31 §
the authorities that are able to provide tenderers with information about the conditions
applying to employment protection provisions and working conditions for public
works contracts. The entity may also be required by an EEA country to provide such
information.
If an entity provides information as set forth in the preceding paragraph, it shall require
tenderers to confirm that the conditions applying to employment protection provisions
and working conditions have been taken into account in drawing up the tender. Act
(1997:1068).

Chapter 5: Procurement of services
1 § The provisions of this chapter apply to the procurement of services of the kind set
forth in Section A of the Annex to this act and which are not covered by the provisions
of Chapters 2 and 3. However, in the case of procurement of services set forth in
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Section A of the Annex and carried out for activities referred to in the first paragraph
of Article 1 of Chapter 4 only the second paragraph of this Article together with
Article 2, the second paragraph of Article 3, the third paragraph of Article 4, the first
paragraph of Article 5, and Articles 7, 9, 10 and 25 of this chapter are to apply. The
provisions of Chapter 6 are to apply to the procurement of services set forth in Section
B of the Annex to this Act.
The provisions of this chapter shall not apply to
1. the acquisition or rental in any form whatsoever of land, existing buildings, or any
other immovable property, or the adjuncts of real estate or buildings or rights of the
kind specified here,
2. the acquisition, development, production or co-production of material for
programmes to be broadcast or of broadcasting time,
3. voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services,
4. arbitration and conciliation services,
5. financial services in connection with the issue or sale of securities or other financial
instruments,
6. employment contracts,
7. research and development in cases other than those where the service is one solely
concerning the conduct of the contracting entity's own affairs and is wholly
remunerated by the contracting entity,
8. services relating to the administration of Sweden's national debt or services provided
by the Bank of Sweden. Act (1998:1432).
2 § The provisions of this chapter shall not apply to the procurement of services from
another contracting entity which by virtue of law or some other statutory provision
compatible with the Treaty of Rome enjoys exclusive right to provide the service. Act
(1997:1068).
3 § If a public contract is to be awarded for both supplies and services, the provisions
of this chapter are to apply if the value of the services exceeds the value of the goods.
Procurement concerning services listed in both Section A and Section B of the Annex
shall be regarded as consisting wholly of services listed in Section A, if the value of
these services exceeds the value of services listed in Section B. If the value of services
listed in Section A is less than the value of those listed in Section B, the contract shall
be regarded as consisting wholly of services listed in Section B.
Threshold value etc.
4 § The provisions of this chapter shall apply to the award of public service contracts
by a contracting entity of which the value is calculated as totalling at least the amount,
net of VAT, set forth in the following paragraph (threshold value).
For government agencies the threshold value is 130 000 special drawing rights (sdr).
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For other contracting entities the threshold value is whichever is the lower of € 200
000 or 200 000 sdr.
The value of the contract shall be calculated on the basis of the total estimated
remuneration to the supplier. Act (2000:877).
5 § If a public service contract is divided up into several smaller lots, the value of each
lot shall be taken into account in estimating the value of the contract.
For lots below € 80 000, however, no other provisions apart from this paragraph need
to be applied, provided that the sum of the excluded lots does not exceed 20 per cent of
the total value of the procurement. Act (2000:877).
6 § Has been rescinded by enactment (1997:1068).
7 § For public contracts which do not specify a total value, the basis for calculating the
estimated contract value shall be the total contract value for the duration of a contract,
if this is for 48 months or less, and the monthly value multiplied by 48 for a contract
with a term which is longer than 48 months or which is of indefinite duration.
For public contracts which are regularly offered or are to be renewed within a specified
period, the value shall be calculated either on the basis of
1. the total value of corresponding contracts concerning the same category of services
concluded during the previous fiscal year or the preceding twelve-month period, if
possible adjusted with regard to foreseeable changes in quantity or value during the
twelve-month period following the original contract, or
2. the aggregate value of the public contracts to be concluded during the twelve-month
period following the first contract or, if the contract period is longer than twelve
months, during the entire contract period.
The methods of calculation may not be selected with the intention of avoiding the
provisions of this chapter.
Option and extension clauses are to be treated as if they were taken up. Act
(1997:1068).
8 § No contract for services may be split up with the intention of avoiding application
of the threshold value
9 § In estimating the value of a public contract, the value of material and equipment
needed to carry out the services to be supplied by the contracting entity and which are
required for the provision of the services shall be taken into account.
In awarding public contracts for insurance services the value of the contract
10 §
shall be calculated on the basis of the premium payable. For banking and other
financial services, the corresponding calculation shall be made on the basis of the total
amount payable in fees, commission, interest and other types of remuneration. For
architects' services and similar services, the calculation shall be made on the basis of
fees and commission payable.
Advertising
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A contracting entity shall as early as possible during the fiscal year publish
11 §
indicative notices of the public contracts for services specified in Section A of the
Annex above the value of € 750 000 planned by the entity for the fiscal year. In the
notice the estimated value of each category of service shall be indicated with the
provisions of Articles 3-5, 7, 8 and 10 taken into account. Indicative notices are
subject to the provisions of Articles 8 - 10 of Chapter 1. Act (2000:877).
A contracting entity shall advertise its procurements unless otherwise provided
12 §
by Articles 17 or 19.
13 §

Has been rescinded by enactment (2002:594).

Selection of award procedure
Open procedure (öppen upphandling) or restricted procedure (selektiv
14 §
upphandling) shall be utilised unless otherwise provided by Articles 16 or 17.
15 §

Has been rescinded by enactment (1997:1068).

Negotiated procedure (förhandlad upphandling) with prior publication of a
16 §
contract notice may be used if
1. in special cases the nature of the services and the risks connected with them do not
permit prior estimation of costs for special reasons,
2. the services for which the contract is to be awarded are of such a nature that the
contract documents cannot be drawn up with sufficient precision to permit selection of
the best tender according the provisions regarding open or restricted procedures.
Negotiated procedure (förhandlad upphandling) may be used without prior
17 §
publication of a contract notice if
1. the services, for technical or artistic reasons, or because of exclusive rights, can only
be provided by a particular supplier,
2. it is strictly necessary to carry out procurement with extreme urgency for reasons
occasioned by unforeseeable circumstances not attributable to the contracting entity
which make it impossible to meet the time limits laid down for open or restricted
procedures or negotiated procurement with prior publication of a contract notice as laid
down in Article 16,
3. the procurement concerns additional services by the original supplier which were
not covered by the previous project, but which because of unforeseen circumstances
have become necessary for the project, provided that the additional services cannot be
held separate from the original public contract without technical or financial
inconvenience, or that the additional services are strictly necessary for the completion
of the original public contract,
4. the procurement concerns new services which consist solely of a repetition of the
services which formed part of a project which has previously been the subject of open
or restricted procedures and the services are entrusted to the supplier previously
awarded the public contract, if these new services are commissioned within three years
of the date of entry into the original contract, the value of the new services has been
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included in calculating the threshold value, and notification was published in
connection with the original project, in which connection it was indicated that a
negotiated procedure (förhandlad upphandling) could be used.
The provisions in subsection 3 of the preceding paragraph are only to apply if the
value of the additional services does not exceed half of the value of the original public
contract. Act (1997:1068).
If a contracting entity chooses negotiated procedures (förhandlad
18 §
upphandling) with prior publication of a contract notice the number of tenderers shall
be no fewer than three, provided that a sufficient number of suitable tenderers exist.
Act (1995:704).
Negotiated procurement may be used, provided that the contractual conditions
19 §
originally laid down in the contract documents are not substantially altered, if
1. the tenders submitted in either open or restricted procedures (öppen eller selektiv
upphandling) do not correspond to the requirements of the subject of the procurement
laid down in the contract documents,
2. in open or restricted procedures (öppen eller selektiv upphandling) no tenders or no
suitable tenders were submitted and a report is, if requested, forwarded to the of the
European Commission.
If the negotiated procedure (förhandlad upphandling) undertaken in accordance with
subsection 1 above does not include all correctly submitted tenders from tenderers who
meet the requirements made of suppliers in the previous award procedure, the
contracting entity is to publish notification of the negotiated procedure (förhandlad
upphandling). Act (1997:1068).
Time limits
In open procedure (öppen upphandling) the date of receipt of tenders shall be
20 §
at least 52 days from the date of dispatch of the contract notice.
If the contracting entity has issued a prior indicative notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to another period which is long enough to allow those interested in doing
so to submit a tender. The reduced period should be at least 36 days from the date of
dispatch of the notice referred to in the preceding paragraph and may never be shorter
than 22 days. The period may, however, only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time it was issued
and which is stipulated in the special regulations on notification of open procedures,
and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice .
A contracting entity shall provide contract documents when requested by a supplier
within six days of receipt of the request, if this has been submitted within reasonable
time. Supplementary information shall be provided no later than six days before the
final date for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
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Regulations on the extension of time limits can be found in Article 23. Act
(1998:1432).
In restricted and negotiated procedures (selektiv och förhandlad upphandling)
21 §
the time limit for receipt of applications to participate shall be at least 37 days from the
date of dispatch of the contract notice. The contracting entity shall send simultaneously
to all selected participants a written invitation to submit a tender together with the
contract documents.
In restricted procedures the date for receipt of tenders shall be at least 40 days from the
dispatch of the invitation to participants.
If the contracting entity has issued a prior indicative notice in accordance with the
provisions applying to such notices, the time set forth in the preceding paragraph may
be reduced to 26 days from the date of dispatch of the invitation. This period may,
however, only be reduced if
1. the indicative notice contained all the information available at the time it was issued
and which is stipulated in the special regulations on notification of restricted
procedures, and
2. at least 52 days and no more than 12 months have elapsed from the date of dispatch
of the indicative notice .
Supplementary information shall be provided no later than six days before final date
for submission of tenders, if this has been requested within reasonable time.
Regulations on the extension of time limits for restricted procedures can be found in
the second paragraph of Article 23. Act (1998:1432).
If the time limits laid down in Article 21 cannot be applied because of
22 §
urgency, they may be shortened, the time limit laid down in the first paragraph of
Article 21 to 15 days, the time limit in the second paragraph and the first sentence of
the third paragraph of Article 21 to 10 days, and the limit laid down in the fourth
paragraph of Article 21 to four days (accelerated procedure). Act (1998:1432).
If the contract documents are too bulky to be sent to the tenderers or
23 §
candidates within the time limits set forth in the third paragraph of Article 20, the time
limits laid down in the first paragraph and second sentence of the second paragraph of
Article 20 are to be extended by some reasonable period.
If tendering in an open or restricted procedure must be preceded by inspection, either
on site or at the contracting entity, the time limits laid down in the first paragraph and
second sentence of the second paragraph of Article 20 or in the second paragraph and
first sentence of the third paragraph of Article 21 are to be extended by some
reasonable period. Act (1998:1432).
When accelerated procedure is used, both the applications from candidates and
24 §
invitations to tender shall be dispatched by the fastest possible method. If an
application shall be confirmed as laid down in the third paragraph of Article 19 of
Chapter 1, this confirmation shall be sent before the expiry of the time limit set forth in
Article 22. Act (2000:877).
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A contracting entity that permits variant executions in accordance with
24 a §
Article 23 b of Chapter 1 may not reject a tender on the grounds that the tender if
accepted would result in a public supply contract instead of a public service contract.
Act (1998:1432).
Quality assurance etc.
European standards for quality assurance shall be used when a contracting
25 §
entity requires certification by an independent agency in the EEA to make it clear that
a service meets a quality assurance standard.
If no such certification can be provided within the stipulated time, the entity shall
accept other proof that the service meets the standard laid down in the preceding
paragraph. Act (1997:1068).
If a tenderer or candidate is trading in another EEA country in a form of
26 §
company that is permitted in that country, his tender or application to tender may not
be rejected solely on the grounds that Swedish law requires some other company form
for the activities concerned.
Information about working conditions etc.
A contracting entity may in its contract documents provide information about
27 §
the authorities that are able to provide tenderers with information about the conditions
applying to employment protection provisions and working conditions for public
works contracts. The entity may also be required by an EEA country to provide such
information.
If an entity provides information as set forth in the preceding paragraph, it shall require
tenderers to confirm that the conditions applying to employment protection provisions
and working conditions have been taken into account in drawing up the tender. Act
(1997:1068).
Design contests
The term design contest refers to a contest for the services of architects or
28 §
other services as set forth in Section A 12 of the Annex and which is arranged in order
to allow its organisers the possibility of acquiring a drawing or some similar contest
entry on which to base the execution of determined task.
The contest shall be concluded by the selection of the winning entry by a jury. The
jury is to consist of natural persons who are independent of the entrants. If specific
professional qualifications are required of the entrants, at least one third of the
members of the jury shall possess the same or equivalent qualifications. Act
(1997:1068).
Procurement that takes place in the form of a design contest is not subject to
29 §
the provisions set forth in Articles 19-25 of Chapter 1. Furthermore, the provisions of
Articles 30-33 are to apply solely to design contests that form part a procurement of
services with a value of at least € 200 000, net of VAT or where the total amount
awarded in prizes amounts to at least the amount specified. Act (2000:877).
30 §

The organiser is to lay down rules for each contest. These rules are to be so
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devised that they constitute a guarantee that the same demands will be made of each
competitor.
A design contest may be restricted to a specific number of competitors. The number
shall be large enough to ensure effective competition. The competitors are to be
selected without any undue considerations being taken into account. The selection may
in no case be made on the basis of a specific geographical area. Act (1997:1068).
A contracting entity that arranges a design contest shall advertise the contest.
31 §
The entity shall send the rules for the contest to those interested in participating at their
request.
The jury shall select the winning entry on the basis of the rules that have been
32 §
laid down for the contest and on the information given in the notification of the
contest. Entries may only be presented to the jury in a way that does not reveal who
has submitted any individual entry.
A procurement that according the rules of the contest is linked to the contest
33 §
and is to be awarded to the winner may be preceded by a negotiated procedure
(förhandlad upphandling) without prior publication of a contract notice. If the contest
concludes with the assessment by the jury that more executions than one can be
considered, the negotiations are to comprise all of the entries.

Chapter 6. Procurements that are below the threshold values laid down
in Chapters 2-5 etc.
Area of application
1 § The provisions of this chapter apply to
1. procurements as laid down in Chapters 2, 3 and 4 and which are below the threshold
values set forth there,
2. procurement of services as laid down in Section A of the Annex and which are
below the threshold value set forth in Chapter 5,
3. procurement of services as set forth in Section B of the Annex, irrespective of value,
4. procurement as laid down in the second paragraph of Article 3 of Chapter 1,
irrespective of value, and
5. procurement of voice telephony, telex, radiotelephony, paging or satellite services as
laid down in subsection 3 of the second paragraph of Article 1 of Chapter 5,
irrespective of value.
In the procurement set forth in this chapter the provisions of Articles 1-6 and the
second paragraph of Article 12 of Chapter 1 apply. Articles 27 and 28 do also apply in

http://www.nou.se/loueng.html

13/12/2005

NOU - lagen om offentlig upphandling

Page 38 of 50

simplified procedures and selective procedures (förenklad och urvalsupphandling). Act
(2002:594)
In procurements for activities as laid down in Chapter 4, the term “contracting entity”
includes the undertakings set forth in the second paragraph of Article 1 of Chapter 4.
In the procurement of services in accordance with this chapter for activities as laid
down in Chapter 4, the provisions of Article 4 a of Chapter 4 apply. Act (2000:877).
Selection of award procedure
Procurement shall take place by means of simplified procedures or selective
2§
procedures (förenklad eller urvalsupphandling).
Direct procurement (direktupphandling) may be used, however, if the value of the
procurement is low or when there are exceptional reasons. The entity shall, when
necessary, establish guidelines for the use of direct procurement (direktupphandling).
Act (2002:594)
In simplified procedure (förenklad upphandling) the contracting entity shall
2a§
request tenders by means of a notice in an electronic database that is open to the public
or some other form of notification that can ensure effective competition, unless
otherwise provided in Article 2 b. Act (2000:877).
A contracting entity may request a tender without prior publication of a
2b§
contract notice by sending a written request to only one supplier if
1. either no tenders or no suitable tenders were submitted in an advertised simplified
procedure (förenklad upphandling), provided that the contract conditions originally
laid down in the contract documents have not been substantially altered,
2. the supplies are produced solely for research, development, or experiment or study,
provided that the production does not take place for profit or in order to defray the
costs of research and development,
3. the subject of the procurement can, for technical or artistic reasons, or because of
exclusive rights, only be provided by a particular supplier, or
4. the supplies are additional deliveries from the original supplier intended either as
partial replacement of or an extension of previous supplies and a change of supplier
would give rise to disproportionate technical or economic inconvenience. Act
(2000:877).
2c
§ In selective procedures (urvalsupphandling) the contracting entity
shall publish an invitation to apply to tender by advertising in an electronic database
that is open to the public. Act (2002:594)
This invitation shall state clearly
1. how an application to be allowed to tender may be submitted, and
2. the latest date for submission of an application.
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In its invitation the entity may indicate the number of suppliers it intends to invite to
tender. This number is to be determined with reference to the nature of the subject of
the procurement and shall be large enough to ensure effective competition. Act
(2000:877).
Contract documents
3 § Neither in the contract documents nor in any other basis for procurement may the
contracting entity describe the object of the procurement in any way that can refer to
only one certain product or one specific process.
The entity may refer to a specific brand or manufacture if there are special reasons for
doing so. A reference of this kind shall be worded so that it can include equivalent
products or processes.
In addition it shall be made clear in the contract documents whether a tender can be
accepted without preceding negotiations. Act (2000:877).
4 § A supplier who has not received a specific invitation is entitled, on request, to
receive the contract documents on the same terms as other suppliers. Act (2000:877).
Methods and time limits for the submission of tenders and requests to tender
5 § Tenders and request to tender shall, unless otherwise provided in the two following
paragraphs, be submitted in writing.
A contracting entity may allow a tender to be submitted by electronic transmission or
in some other manner provided that it ensures that the contents of the tender shall not
be disclosed before it is opened as prescribed in Article 7. The entity may require such
a tender to be confirmed immediately. This confirmation shall be submitted in writing
or, should the entity so permit, in some other way.
Applications to tender may be submitted verbally, by means of electronic transmission
or some other way. The entity may require such an application to be confirmed
immediately. This confirmation shall be submitted in writing or, should the entity so
permit, in some other way. Act (2000:877).
Tenderers and candidates shall be given a reasonable period of time to submit
5a§
their tenders or their applications. The period allowed for the submission of
applications to tender may, however, never be less that ten days from the date of
publication of the invitation to tender as set forth in Article 2 c. Act (2000:877).
The tender is binding for the tenderer even though he received the information
5b§
set forth in Article 28. Act (2002:594)
6 § The notice in accordance with Article 2 a, the document set forth in Article 2 b or
the contract documents in accordance with Article 3 shall make it clear
1. how the tender may be submitted,
2. the latest date for submission of the tender, and
3. up to which date the tender shall be binding. Act (2000:877).
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The receipt and opening of tenders
7 § Envelopes containing tenders are to be opened as soon as possible after the final
date for receipt of tenders in the presence of at least two individuals appointed by the
contracting entity. A written record of tenders shall be drawn up, and the accuracy of
this record shall be confirmed by those participating in the opening. Should a tenderer
so request, an individual appointed by a Chamber of Commerce shall also be present,
the cost to be defrayed by the tenderer making the request.
In simplified procedures (förenklad upphandling) and selective procedures
(urvalsupphandling) in which it has been announced that negotiation will be involved,
the tenders may be opened and recorded without the formalities enjoined in the above
paragraph. The tenders shall be opened simultaneously or, if there are special grounds
for doing so, one by one as they are received. Act (2002:594)
8 § A contracting entity may permit a tenderer or a candidate to correct an obvious
typographical or arithmetical error or some other obvious error in a tender or an
application to participate in tendering.
The entity may also request clarification or amplification of a tender, if this can take
place without risk of preferential treatment or limitation of competition. Act
(2000:877).
Requirements that may be made of suppliers
9 § A supplier may be excluded from participation in tendering if he
1. is bankrupt or is being wound up, his affairs are being administered by the court, he
has entered into an arrangement with his creditors, he has suspended payments, or he is
subject to an injunction against carrying on business,
2. is the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for
compulsory winding up or administration by the court or for an arrangement with
creditors or similar proceedings,
3. has been convicted of an offence concerning his professional conduct by a
judgement which has the force of res judicata,
4. has been guilty of grave professional misconduct and the contracting entity can
furnish proof this circumstance,
5. has not fulfilled obligations relating to the payment of social insurance charges or
taxes in the country in which he is established or in Sweden, or
6. has in some material respect failed to furnish required information or furnished
incorrect information requested by virtue of this Article.
A contracting entity may request information from a supplier concerning subsections
1-3 or 5 of the paragraph above.
Before accepting a written tender the contracting entity shall, unless unnecessary,
confirm that the supplier is
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1. registered in the register of limited companies, partnerships or associations,
2. registered for the submission of returns and payment of VAT, preliminary incometax deductions for employees and employers’ contributions, and
3. has no outstanding debts with regard to Swedish tax or social insurance charges.
A contracting entity that requires information from suppliers about the circumstances
set forth in the first and third paragraph of this Article shall indicate in the contract
documents, the notice or the written invitation how the supplier may submit the
information. Act (2000:877).
A contracting entity may not accept a tender if the supplier is not registered in
10 §
the registers laid down in the third paragraph of Article 9, provided that such
registration is obligatory.
Special conditions
10 a § Contracting authorities may lay down special conditions relating to the
performance of a contract. Such conditions shall be indicated in the contract
documents if not indicated in the invitation to tender or in the invitation to apply
to tender. Act (2002:594)Evaluation of tenders and applications
A contracting entity shall evaluate all the tenders and applications to tender
11 §
submitted in due time, unless otherwise provided in the following paragraph or Article
10.
The entity may reject a tender or an application if the circumstances set forth in the
first paragraph of Article 9 exist. Act (2000:877).
12 §

A contracting entity shall accept either

1. the tender which is economically most advantageous, or
2. the tender which has the lowest tendered value.
In assessing which tender is the most economically advantageous, the entity is to
make an overall assessment including considerations such as cost, delivery date,
running costs, quality, aesthetic values, performance, technical features, service,
technical support, environmental impact etc. In its contract documents or in the
contract notice the entity shall state to which considerations weight will be attached. If
possible, these considerations should be ranked in order of importance, with the most
important first.
In cases where the contracting entity shall accept the tender with the lowest tendered
value, the entity may reject a tender that it considers abnormally low, however only
after the entity has requested a written explanation of the low tender without receiving
a satisfactory response. This explanation is to be requested in writing. Act
(1997:1068).
Records, notification of acceptance, archiving documents
13 §

A contracting entity shall maintain a written record of the reasons for the
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acceptance of a tender and anything else of significance that may have occurred in
connection with an award procedure.
This provision does not apply to procurements of low value. Act (2000:877).
In case Article 28 of Chapter 1 is not applicable, the contracting entity shall,
14 §
when the decision concerning supplier and tender is made, inform the tenderers of the
decision as soon as possible. Act (2002:594) 15 § A contracting entity shall archive
tenders and applications to tender with their accompanying descriptions, models and
drawings in a satisfactory manner, and also records of tenders, summaries and the like.
Act (2000:877).
Special provisions for procurement as set forth in Section B of the Annex
If the procurement of services as set forth in Section B of the Annex
16 §
exceeds the threshold values laid down in Chapters 4 and 5, the contracting entity shall
1. apply the provisions in Articles 12-16 of Chapter 1, Articles 2-4, 6, 8-10 and 13 in
Chapter 4 and Articles 1-10 in chapter 5, and also
2. with regard to procurements as laid down in Chapter 5, within 48 days of the
conclusion of the procurement, send notification to the Office for Official Publications
of the European Communities. This notification shall also state that the contracting
entity approves publication of the notification.
With regard to procurements as laid down in Chapter 4 that exceed the threshold
values stipulated there, the entity shall within 60 days of the conclusion of the
procurement send notification to the European Commission. In this notification the
entity shall declare
1. whether it has applied the provisions of Article 13 of Chapter 1,
2. the information which if published would be prejudicial to justifiable business or
competitive considerations, and
3. whether it approves of the publication of the notification. Act (2000:877).
Procurements that affect the safety of the realm etc.
In procurements as set forth in the second paragraph of Article 3 of Chapter 2,
17 §
the government may ordain or in specific cases decide on
1. exemption from the provisions concerning notification in this chapter, and
2. such other exemptions from the provisions in this chapter that may be required with
regard to the interests of defence and national security.
The government may in regulations or in specific cases empower a contracting entity
to decide itself on exemption of the kind set forth in the preceding paragraph. Act
(2000:877).
Design contests
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A contracting entity may arrange a design contest. If the procurement does not
18 §
concern a contract of low value the provisions of Articles 28 and Articles 30-33 in
Chapter 5 are to apply to the contest. Act (2000:877).

Chapter 7.

Review, damages, etc

Review
1 § A supplier who considers that he has been or risks being harmed in accordance
with Article 2 may apply to the Administrative Court for measures to be taken in
accordance with the said Article.
An application concerning direct procurement (direktupphandling) may not,
according to the first paragraph, be reviewed after the moment an agreement
concerning the procurement has been reached.
An application concerning other procurements than direct procurement
(direktupphandling) may not, according to the first paragraph, be reviewed after the
moment when there is a procurement contract.
It may, however, be reviewed until ten days have past from
1. the contracting entity giving information of the kind set forth in the first
paragraph of Article
28 in Chapter 1, or
2. the Court, if it has made an interlocutory ruling, has cancelled that ruling.
The second sentence of the third paragraph is not applicable to procurements set
forth in the second paragraph of Article 3 in Chapter 1, if the Government has
prescribed an exception to the provision or if the Government or a contracting entity
empowered by the Government has decided an exclusion from the provision in a single
case. The second sentence of the third paragraph does not apply in case of
procurements that are necessary to perform with extreme urgency for reasons
occasioned by unforeseeable circumstances and that cannot be attributed to the
contracting entity.
Act (2002:594).
2 § If the contracting entity has infringed the provisions of Article 4 of Chapter 1 or
any other provision in this act and this has occasioned injury or the risk of injury to the
supplier, the Court shall order that the award procedure be recommenced or that it may
be concluded only when rectification has been made. In cases concerning procurement
as set forth in Chapter 4, the Court may prohibit the contracting entity under penalty of
fine from continuing with the award procedure until it has rectified the infringement.
The Court may immediately issue a ruling prohibiting conclusion of the procurement
until some further ruling has been made. The Court may, however, refrain from issuing
such an interlocutory ruling if the damage or negative consequences that the measure
would involve are deemed to be greater than the injury to the supplier. Act (2002:594)
3 § No final decision may be made in a case involving measures specified in Article 2
while conciliation procedures as set forth in Articles 12 and 13 are taking place. Act
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(1995:704).
4 § Application for remedy in accordance with Article 1 shall be made to the County
Administrative Court of the district in which the contracting entity is registered.
An order of certiorari is required for judicial review in the Administrative Court of
Appeal. Act (2002:594)
Prohibition of appeal
5 § Appeal may not be made against decisions to which this act is applicable by virtue
of the provisions of Chapter 10 of the Local Authorities Act (1991:900).
Damages
6 § A contracting entity which has failed to observe the provisions of this act shall pay
compensation for injury this may have occasioned a supplier.
7 § A tenderer or candidate who has participated in an award procedure as set forth in
Chapter 4 is entitled to remuneration for the costs of preparing the tender or for
otherwise participating in the procedure, if failure to observe the provisions of this act
has had a detrimental effect on his chance of being awarded the contract.
8 § Actions for damages are to be brought before a general court within twelve months
from the moment that is stated in the second to fourth paragraphs of Article 1. If this
period is exceeded, the right to damages will be forfeit. Act (2002:594)
Supervision
9 § A special board, the National Board for Public Procurement, is empowered to
supervise public procurement in accordance with this Act.
In the execution of its supervision the Board may obtain all the information required
from the contracting entities.
The information shall primarily be obtained in writing. If it proves more suitable,
because of the extent of the material, urgency or some other circumstance, the
information may be obtained through a visit to the contracting entity. Act (1994:614).
10 A contracting entity is obliged to provide the information requested by the National
Board for Public Procurement for the exercise of its supervisory powers. Act
(1994:614).
Attestation
A contracting entity may submit the entity's procurement routines as set forth
11 §
in Chapter 4 to an independent assessor for assessment as to whether these routines
comply with the procurement regulations of the European Communities and this Act.
The assessor shall make his assessment in accordance with European standards and,
once he has satisfied himself that any irregularities have been remedied, issue an
attestation that the routines comply with this Act.
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Assessors are to be accredited by the Swedish Board for Accreditation and Conformity
Assessment. This accreditation is subject to the provisions of the Act (1992:1119) on
Technical Conformity Assessment.
The costs of assessment are to be borne by the contracting entity. Act (1996:433).
Conciliation
Without prejudice to any application made in accordance with Article 1, a
12 §
tenderer or a candidate who considers that he has been or risks being harmed because a
contracting entity has failed to observe the provisions of Chapter 4 in the course of an
award procedure may request the application of conciliation procedures from the
European Commission. A request for the application of conciliation procedures may
also be addressed to the National Board for Public Procurement, which shall forward
the request immediately to the European Commission. Act (1997:1068).
The contracting entity shall inform the European Commission if it is willing to
13 §
participate in the conciliation procedure and also if any application has been made in
accordance with Article 1 or if any action for damages has been brought.
Each and every one of the parties involved in a conciliation procedure shall approve of
the arbitrator appointed by the European Commission and also each appoints one
additional arbitrator.
The arbitrators may avail themselves of a maximum of two experts. The European
Commission and the parties to the arbitration are entitled to refuse to accept the experts
employed by the arbitrators.
The party that has requested conciliation, the contracting entity, candidates or tenderers
who have participated in the procurement shall be given the opportunity to take part in
the conciliation verbally or in writing. Act (1997:1068).
Unless otherwise agreed, the participants in a conciliation procedure shall be
14 §
responsible for their own costs and shall in addition each bear half of the remaining
costs of the conciliation procedure.
The participants have the right to request at any time that the conciliation procedure be
terminated. Act (1997:1068).
Regulations for implementation
The government or the agency appointed by the government may issue the
15 §
additional regulations needed to fulfil Sweden’s international obligations with regard
to public procurement concerning
1. what a notice shall contain,
2. technical specifications.
3. written proof as set forth in Article 18 of Chapter 1, and
4. products in the defence sector. Act (1998:1432).
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Annex
List of services (Section A and B) and of building, construction or installation works
as laid down in Article 5 of Chapter 1 (Section C).
Section A
1

Maintenance and repair of motor vehicles, household appliances and
mechanical equipment

2

Land transport services, including armoured car and courier services, taxi services,
except transport of mail

3

Air transport services, except transport of mail

4

Transport of mail by land and by air, except those services specified in Section B
18

5
6

Telecommunications*
Financial services

a) Insurance services
b) Banking and investment services, for fees, commission, interest and other forms of
remuneration**
7

Computer and related services

8

Research and development services relating exclusively to the contracting entity's
own operations and wholly financed by the entity

9

Accounting, auditing and bookkeeping services

10 Market research and public polling services
11
12

Management consultant services and related services
Architectural services, engineering and integrated engineering services,
urban planning and landscape architectural services, related scientific and technical
consulting services and services concerning technical tests and analysis

13 Services concerning public notification (advertising)
14 Property management, including cleaning and routine maintenance
15 Publishing and printing services carried out for remuneration
16 Sewage cleaning services, refuse disposal, sanitation and similar services
Section B
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17 Hotel and restaurant services
18 Rail transport services
19 Transport by sea and other water transport services
20 Stevedore services, and cargo handling in terminals, at airports, or in ports
21 Legal services***
22 Personnel placement and services related to staff welfare
23

Investigation and security services, except armoured car services

24 Education, including vocational training services
25 Health and medical care and social services
26 Cultural, recreational and sporting services
27 Other services
*

Except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services

** Except services in conjunction with the issue or sale of securities or other financial
instruments, management of the national debt and those services discharged by the
Bank of Sweden
***

Except arbitration and conciliation services. Act (1998:1432).

Annex
Section C
List of professional activities as set out in the general industrial
classification of economic activities within the European Communities (NACE)
Class

Groups Subgroups and items

Description

50

BUILDING AND CIVIL ENGINEERING

500

General building and civil engineering work (without any particular
specification)and demolition work

500.1
General building and civil engineering work (without any particular
specification)
500.2
501

Demolition work
Construction of flats, office blocks, hospitals and other buildings, both
residential and non-residential
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501.1

General building contractors

501.2

Roofings

501.3

Construction of chimneys, kilns and furnaces

501.4

Waterproofing and damp proofing

501.5

Restoration and maintenance of outside walls (repainting, cleaning, etc.)

501.6

Erection and dismantlement of scaffolding

Page 49 of 50

501.7
Other specialized activities relating to construction work (including
carpentry)
502

Civil engineering: construction of roads, bridges, railways, etc.

502.1

General civil engineering work

502.2

Earth-moving (navvying)

502.3

Construction of bridges, tunnels and shafts; drillings

502.4

Hydraulic engineering (rivers, canals, harbours, flows, lochs and dams)

502.5

Road-building (including specialized construction of airports and runways)

502.6

502.7
503

Specialized construction work relating to water (i.e. to irrigation, land
drainage, water supply, sewage disposal, sewerage, etc.)
Specialized activities in other areas of civil engineering
Installation (fittings and fixtures)

503.1

General installation work

503.2

Gas fitting and plumbing, and the installation of sanitary equipment

503.3

Installation of heating and ventilating apparatus (central heating, airconditioning, ventilation)

503.4

Sound and heat insulation; insulation against vibration

503.5

Electrical fittings

503.6

Installation of aerials, lightning conductors, telephones, etc.

504

Building completion work

504.1

General building completion work

504.2

Plastering
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504.3 Joinery, primarily engaged in the after assembly and/or installation (including
the laying of parquet flooring)
504.4

Painting, glazing and paper-hanging

504.5

Tiling and otherwise covering floors and walls

504.6

Other building completion work (putting in fireplaces, etc.)
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Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid
offentlig upphandling
/Träder i kraft I:2002-08-01/
1 § Annonsering om upphandling enligt 1-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall göras med
användning av standardformulären i bilagorna till denna förordning.
Bilaga 1. Anbudsinfordran/ansökan (2, 3 och 5 kap.)
Bilaga 2. Förhandsannons (2, 3 och 5 kap.)
Bilaga 3. Meddelande om tilldelning av kontrakt (2, 3 och 5 kap.)
Bilaga 4. Anbudsinfordran/ansökan inom försörjningssektorerna (4 kap.)
Bilaga 5. Förhandsannons utan anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)
Bilaga 6. Förhandsannons med anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)
Bilaga 7. Meddelande om tilldelning av kontrakt inom försörjningssektorerna (4 kap.)
Bilaga 8. Anbudsinfordran - kontrakt som skall tilldelas av en koncessionshavare (3 kap.)
Bilaga 9. Byggkoncession (3 kap.)
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Bilaga 10. Formgivningstävling (5 kap.)
Bilaga 11. Resultat av formgivningstävling (5 kap.)
Bilaga 12. Kvalifikationssystem för försörjningssektorerna (4 kap.).
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Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig
upphandling
1§
De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.
euro
200 000
400 000
600 000
750 000
5 000 000

kronor
1 845 000
3 690 000
5 536 000
6 920 000
46 134 000

2§
De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.
sdr
130 000
200 000
400 000
5 000 000

kronor
1 421 000
2 186 000
4 372 000
54 656 000

Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller
tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga
myndigheter.

Övergångsbestämmelser
2000:63
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000, då förordningen (1996:581) om
tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats
före den 1 april 2000.
2004:4
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004. Äldre föreskrifter gäller dock
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fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 15 februari 2004.
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SFS 1998:78
Förordning om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling;
utfärdad den 19 februari 1998.
Regeringen föreskriver följande.
1§ Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap. 12-14 och 16§§ samt 4 kap. 15a, 15b
och 15d§§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
2§ En teknisk beskrivning skall ange samtliga de krav som framgår av förfrågningsunderlaget i fråga om
arbete, material, produkt eller vara. Den tekniska beskrivningen skall göra det möjligt att bedöma om
arbetet, materialet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande enheten avsedda ändamålet.
Kraven skall omfatta kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material,
produkter eller vara i fråga om kvalitetssäkring, terminologi, provning och provningsmetoder, symboler,
emballage och märkning. De tekniska kraven skall också omfatta regler för utformning och
kostnadsberäkning, provning, kontroll och godkännande av arbeten, metoder och konstruktionsteknik,
liksom för alla andra tekniska villkor som en upphandlande enhet kan föreskriva med hänvisning till
allmänna eller särskilda bestämmelser som gäller avslutade arbeten och de material eller delar som dessa
medför.
3§ Vid utformningen av en teknisk beskrivning avses med europeisk standard i 1 kap. 12§ första stycket
1 lagen om offentlig upphandling en teknisk specifikation som godkänts av
1. den europeiska organisationen för standardisering (CEN),
2. den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC), som
"europastandard (EN)" eller "harmoniseringsdokument (HD)",
3. den europeiska organisationen för standardisering på telekommunikationsområdet (ETSI), som
"europeisk telekommunikationsstandard (ETS)", eller
4. något annat erkänt standardiseringsorgan.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1998.
På regeringens vägnar
ERIK ÅSBRINK
Nils Dexe
(Finansdepartementet)

Sök
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SFS 1998:1364
Förordning om bevis vid offentlig upphandling
Tillämpningsområde
1 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling får den upphandlande enheten med stöd av 1 kap. 18 § andra stycket
samma lag begära att en leverantör företer de bevis som framgår av denna förordning.
Upphandling av varor
2 § Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten begära att en leverantör
visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:
1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag,
2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig redovisning av
balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,
3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av sådana varor
som avses med upphandlingen för de tre föregående räkenskapsåren.
Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella
och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).
3 § Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten begära att en leverantör
visar sin tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis
med hänsyn till varornas art, mängd och ändamål:
1. en beskrivning av leverantörens tekniska resurser, åtgärder för kvalitetssäkring samt
forsknings- och utvecklingsresurser,
2. namnet på de tekniker och tekniska organ som anlitas, även om de inte direkt tillhör
leverantören, särskilt sådana som ansvarar för kvalitetskontroll,
3. prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som skall levereras, varvid
äktheten måste styrkas om den upphandlande enheten så begär,
4. intyg från officiella institutioner för kvalitetskontroll eller från erkänd expertis på
området som visar att varorna, som skall vara klart identifierade genom hänvisning till
vissa specifikationer eller standarder, överensstämmer med specifikationerna eller
standarderna.
Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste leveranser som gjorts under
de tre senaste åren, med uppgift om belopp och tidpunkt samt om mottagaren var en
upphandlande enhet eller inte. I de fall leverans har gjorts till en upphandlande enhet
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skall bevis lämnas i form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig myndighet.
I andra fall skall leveransen bekräftas av mottagaren eller, om detta inte är möjligt, av
leverantören.
Om de varor som skall levereras är av komplex natur eller undantagsvis är avsedda för
ett speciellt ändamål, kan leverantören visa sin tekniska förmåga och kapacitet genom
ett bevis på kontroll av sin produktionskapacitet och, om det är nödvändigt, sina
resurser för undersökningar och forsknings- och utvecklingsresurser samt åtgärder för
kvalitetssäkring. Denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande enheten
eller av ett behörigt officiellt organ i det land där leverantören är etablerad, förutsatt att
detta organ ger sitt samtycke.
Upphandling av byggentreprenader
4 § Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande enheten begära att en
leverantör visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av
följande bevis:
1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag,
2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig redovisning av
balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,
3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av bygg- och
anläggningsarbeten för de tre föregående räkenskapsåren.
Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella
och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).
5 § Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande enheten begära att en
leverantör visar sin tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av
följande bevis:
1. leverantörens utbildning och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter
beträffande företagets ledning och särskilt för den eller de personer som är ansvariga
för arbetenas utförande,
2. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk utrustning som
leverantören förfogar över för utförandet av arbetena,
3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet anställda med
ledningsfunktion hos leverantören under de tre föregående åren,
4. namnet på de tekniker och tekniska organ som leverantören kan anlita för arbetenas
genomförande, oavsett om de tillhör företaget eller inte.
Som bevis räknas även en förteckning över de arbeten som utförts under de fem
senaste åren, tillsammans med intyg om att de viktigaste arbetena utförts på
tillfredsställande sätt. Intygen skall ange värde, tidpunkt och plats för arbetena och om
arbetena utförts enligt gällande branschnormer och om de slutförts på ett riktigt sätt.
Om det är nödvändigt skall behörig myndighet sända dessa intyg direkt till den
upphandlande enheten.
Upphandling av tjänster
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6 § Vid upphandling av tjänster får den upphandlande enheten begära att en leverantör
visar sin finansiella och ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:
1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett kreditmarknadsföretag eller intyg om
ansvarsförsäkring för verksamheten,
2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om offentlig redovisning av
balansräkningen krävs enligt rätten i det land där leverantören är etablerad,
3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och omsättning av sådana tjänster
som avses med upphandlingen för de tre föregående räkenskapsåren.
Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis, får han visa sin finansiella
och ekonomiska ställning på ett annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).
7 § Vid upphandling av tjänster får en leverantörs möjlighet att utföra tjänsterna
bedömas med utgångspunkt särskilt i hans skicklighet, effektivitet, erfarenhet och
pålitlighet. Den upphandlande enheten får begära att en leverantör visar sin tekniska
förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis med hänsyn till
tjänsternas art, mängd och
ändamål:
1. leverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer eller motsvarande
uppgifter beträffande företagsledningen och särskilt den eller de personer som skall
ansvara för utförandet av tjänsterna,
2. namnet på de tekniker eller tekniska organ som anlitas, även om de inte direkt tillhör
leverantören, särskilt sådana som ansvarar för kvalitetskontroll,
3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet anställda med
ledningsfunktion hos leverantören under de tre föregående åren,
4. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk utrustning som
leverantören förfogar över för utförandet av tjänsterna,
5. en beskrivning av vilka åtgärder leverantören har vidtagit för kvalitetssäkring samt
hans forsknings- och utvecklingsresurser,
Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste tjänster som tillhandahållits
under de tre senaste åren, med uppgift om belopp och tidpunkt samt om mottagaren
var en upphandlande enhet eller inte. I de fall tjänster tillhandahållits en upphandlande
enhet skall bevis lämnas i form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig
myndighet. I andra fall skall tillhandahållandet bekräftas av mottagaren eller, om detta
inte är möjligt, av leverantören.
Om de tjänster som skall tillhandahållas är av komplex natur eller undantagsvis är
avsedda för ett speciellt ändamål, kan leverantören visa sin tekniska förmåga och
kapacitet genom ett bevis på kontroll av den produktionskapacitet och, om det är
nödvändigt, sina resurser för undersökningar och forskning samt åtgärder för
kvalitetssäkring. Denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande enheten
eller av ett behörigt officiellt organ i det land där leverantören är etablerad, förutsatt att
detta organ ger sitt samtycke.
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SFS 1998:796
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
SFS nr: 1998:796
Departement/ myndighet: Justitiedepartementet F
Rubrik: Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
Utfärdad: 1998-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:1149
----------1 § I denna förordning finns bestämmelser om inköpssamordning i
syfte att åstadkomma besparingar för staten.
Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
2 § För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i
stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det
finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar
upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags
möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.
3 § En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om
myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget
är bättre.
4 § Statskontoret skall verka för att avtal som avses i 2 §
träffas. Statskontoret skall vidare i samverkan med
upphandlande myndigheter utveckla, samordna och följa upp
inköpsverksamheten.
När en myndighet avser att upphandla utan att använda de avtal
som avses i 2 § skall Statskontoret underrättas om detta.
Förordning (2002:1149).
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