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• AVDELNING III, kapitel 11

• Ny lättviktig upphandlingsprocess

• UE ska använda ett upphandlingsförfarande där principerna enligt 3 § 1 mom. följs
» 3 § 1 mom: Den upphandlande enheten ska behandla deltagare i upphandlingsförfaranden

och andra leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet
och med beaktande av proportionalitetskraven.

• Det upphandlingsförfarande som används ska beskrivas i upphandlingsannonsen
eller anbudsförfrågan
» Beskrivningen bör presenteras så att leverantörerna utifrån den kan förutse

upphandlingsförfarandets art och förlopp och vet vilken roll de själva har inom förfarandet

• Beskrivningen kan innehålla och betyda
» Likadana förfaranden som vid EU-upphandling
» Anpassade EU-förfaranden
» Nationella förfaranden enligt 2007 års lag
» Andra slags förfaranden som UE själv fastställt

• Direktupphandling möjlig endast i stöd av 40 och 41 §

Det nya nationella förfarandet
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• Nationella upphandlingar ska annonseras i Hilma
» Ny annonsbotten

• Informationsutbytet ska ske på det sätt som UE
väljer
» Dvs. inget krav på digitalisering av kommunikationen
» De valda kommunikationsmedlen ska vara allmänt

tillgängliga, och valet av medium får inte äventyra
leverantörernas möjligheter att delta i
upphandlingsförfarandet

» Om informationsutbytet i samband med ett
upphandlingsförfarande sker med elektroniska verktyg
tillämpas bestämmelserna i 62 §

• Inga minimitidsfrister

Annonsering och informationsbyte
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• Anbudsförfrågan ska ges skriftligt

• En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att anbudet
överensstämmer med anbudsförfrågan

• Anbud som inte motsvarar upphandlingsannonsen,
anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet
ska uteslutas ur anbudsförfarandet

• Komplettering av anbud:
» UE kan be anbudsgivare inom viss tid lämna, komplettera,

förtydliga eller färdigställa ofullständig eller felaktig
information eller dokumentation

Anbudsförfrågan och anbud
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• UE får ställa krav på en anbudsgivares lämplighet
» Kraven ska anges i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan

• Anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven ska
uteslutas

• Inget krav på att använda ESPD!
» UE får kräva att anbudsgivarna i anbudet försäkrar att

lämplighetskraven uppfylls; innan upphandlingskontraktet
undertecknas ska det kontrolleras att de uppgifter som den som
vunnit anbudsförfarandet har angett i försäkran är korrekta

• Prövningsberoende och obligatoriska uteslutningsgrunder
kan tillämpas
» Likaså krav på lämplighet dvs. bestämmelserna i 80—86 § kan

iakttas

Anbudsgivares lämplighet
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• Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

• Kriterier för ekonomiskt fördelaktighet:
» Lägsta pris, kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet

• Kriterium och eventuella jämförelsegrunder ska anges i
annonsen eller anbudsförfrågan

• Ingen motiveringsplikt vid tillämpning av lägsta pris

• Jämförelsegrunder
» Ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en

objektiv bedömning av anbuden
» Viktningarna för underkriterierna för jämförelsegrunderna behöver inte

specificeras
» Jämförelsegrunderna kan fastställas temavis så att UE mera generellt

beskriver vad den kommer att jämföra.

Val av det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet
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• AVDELNING III, kapitel 12
• Lagens Bilaga E centralt dokument = Lista med de tjänster enligt CPV-kod som

kapitel 12 ska tillämpas på
» Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster;
» Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och

administration avseende kultur;
» Obligatorisk socialförsäkring, om den omfattas av lagen;
» Bidragstjänster;
» Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda

av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster;

» Tjänster i samband med religionsutövande;
» Hotell- och restaurangtjänster;
» Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 §;
» Övrig statsförvaltning och statliga tjänster;
» Samhällstjänster;
» Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de

inte är undantagna enligt 9 §;
» Undersöknings- och säkerhetstjänster;
» Internationella tjänster;
» Posttjänster;
» Diverse tjänster.

Social- och hälsovårdstjänster samt
andra särskilda tjänster
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• Den (substans)lagstiftning som gäller tjänsten i fråga ska beaktas

• Vid upphandling av SoHä -tjänster ska UE, för att trygga individuella,
långvariga och regelbundna vård- och socialtjänster för dem som
använder tjänsterna, beakta användarnas särskilda behov och samråd
med användarna på det sätt som föreskrivs annanstans i lag

• Dessutom ska UE vid upphandling av SoHä –tjänster beakta
tjänsternas kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, överkomlighet,
tillgänglighet och omfattning, de olika användarkategoriernas
särskilda behov, användarnas deltagande och ökade möjligheter till
påverkan samt innovation

• Vid upphandling av SoHä -tjänster som gäller långvariga vård- och
klientförhållanden ska UE bestämma kontraktens längd och de andra
kontraktsvillkoren så att kontrakten inte har oskäliga eller
oändamålsenliga följder för tjänsteanvändarna

Beaktande av tjänsteanvändarnas
behov i upphandlingen
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• Nytt lättviktigt upphandlingsförfarande
» De allmänna upphandlingsprinciperna ska följas

• Dessutom möjlighet till direktupphandling i särskilda situationer
» I enskilda fall vid upphandling av SoHä -tjänster, om det med hänsyn till

tryggandet av ett för klienten betydelsefullt vård- eller klientförhållande
skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt att ordna ett
anbudsförfarande eller byta tjänsteleverantör

• Annonsering enligt kapitel 7
» Förhandsannons kan och annons i efterhand ska publiceras

• Informationsbyte sker enligt UE:s val (inget krav på digitalt)
» Väljer man digitalt så ska 62 § följas

• Inga minimitidsfrister

Upphandlingsförfarande, annonsering
och informationsbyte
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• UE får ställa krav på en anbudsgivares lämplighet
» Kraven ska anges i upphandlingsannonsen eller

anbudsförfrågan

• Anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven
ska uteslutas

• Inget krav på att använda ESPD!
» UE får kräva att anbudsgivarna i anbudet försäkrar att

lämplighetskraven uppfylls; innan upphandlingskontraktet
undertecknas ska det kontrolleras att de uppgifter som den
som vunnit anbudsförfarandet har angett i försäkran är
korrekta

• Obligatoriska uteslutningsgrunderna i 80 § ska
tillämpas, prövningsberoende i 81 § kan tillämpas

Anbudsgivares lämplighet
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• Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

• Kriterier för ekonomiskt fördelaktighet:
» Lägsta pris, kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet

• Kriterium och eventuella jämförelsegrunder ska anges i
annonsen eller anbudsförfrågan

• Motiveringsplikt vid användningen av kriteriet lägsta pris

• Jämförelsegrunder
» Ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en

objektiv bedömning av anbuden
» Viktningarna för underkriterierna för jämförelsegrunderna behöver inte

specificeras
» Jämförelsegrunderna kan fastställas temavis så att UE mera generellt

beskriver vad den kommer att jämföra.

Val av det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet
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