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• De faktorer som väsentligt har påverkat
avgörandet ska framgå av beslutet
» Sådana faktorer är åtminstone skälen till att en

anbudssökande eller en anbudsgivare har uteslutits eller
ett anbud har förkastats och de viktigaste grunder på
vilka de godkända anbuden har jämförts

• Väntetid
» 21 dagar -> 14 dagar
» Upphandlingar inom ramavtal och dynamiska

inköpssystem 10 dagar
» Tillämpas inte på direktupphandlingar

Upphandlingsbeslut och väntetid
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• För upphandlingskontrakt som överskrider EU-tröskelvärdena, för SoHä – eller andra särskilda
tjänsteupphandlingar samt för upphandling som grundar sig på ramavtal med
minikonkurrensutsättning eller dynamiskt inköpssystem som införs ska det utarbetas en rapport

• Någon separat rapport behöver inte utarbetas när motsvarande uppgifter framgår av
beslutet om upphandling, annonsen i efterhand eller av andra upphandlingsdokument

• Rapporten ska innehålla följande
1) kontaktuppgifterna för den upphandlande enheten samt föremålet för och värdet av

upphandlingskontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet,
2) namnen på de anbudssökande och anbudsgivare som i enlighet med 80, 81 och 83 § har uteslutits ur eller

valts till förfarandet, samt de grunder på vilka de uteslutits eller valts,
3) skälen till att anbud som befunnits onormalt låga har förkastats,
4) skälen till att det lägsta priset har använts som enda kriterium vid bedömningen av vilket anbud som är

ekonomiskt mest fördelaktigt,
5) skälen till att upphandlingen inte har delats upp,
6) skälen till att ett krav på mer än dubbel omsättning har ställts på en leverantör,
7) namnet på den anbudsgivare som blivit vald som avtalspart, urvalskriterierna samt en bedömning av vilka

delar av kontraktet eller ramavtalet som kommer att läggas ut på entreprenad till tredje parter eller
namnen på eventuella underleverantörer,

8) skälen till att direktupphandling, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog har använts,
9) skälen till att upphandlingen har avbrutits,
10) skälen till att andra medel för kommunikation än elektroniska medel har använts,
11) en beskrivning av de intressekonflikter som eventuellt konstaterats i upphandlingsförfarandet och de

åtgärder som vidtagits med anledning av dem.
• UE ska i tillräcklig utsträckning dokumentera de olika faserna i upphandlingsförfarandet och

avgörandena i samband med detta. Dokumentationen ska sparas i minst tre år från det datum
då upphandlingskontraktet ingicks. Rapporten ska på begäran sändas till Europeiska
kommissionen och till arbets- och näringsministeriet.

Rapport om upphandlingsförfarandet
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• Tid för upphandlingsrättelse för upphandlande enheter
» 60 dagar -> 90 dagar

• Temporär organisering av upphandling
» Vilken leverantör som kan väljas för det temporärara

arrangemanget begränsas inte längre

• En påföljd kan dömas ut av marknadsdomstolen endast om
det lagstridiga förfarandet har påverkat
upphandlingsförfarandets resultat eller en parts ställning
vid upphandlingsförfarandet

• Marknadsdomstolens beslut får överklagas genom besvär
hos HFD endast om HFD beviljar besvärstillstånd
» Gäller inte beslut om påföljdsavgift

Rättsskyddsmedel
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• I upphandlingskontraktet eller ramavtalet får inte göras
några väsentliga ändringar under kontraktsperioden
utan ett nytt upphandlingsförfarande

• Som en väsentlig ändring betraktas åtminstone
1) att det införs nya villkor som, om de hade ingått i det

ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha medfört att
andra anbudssökande getts tillträde än de som
ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som
ursprungligen godkändes skulle ha godkänts eller som skulle ha
medfört ytterligare deltagare i upphandlingsförfarandet,

2) att ändringen innebär att kontraktets ekonomiska jämvikt
ändras till förmån för avtalsparten på ett sätt som inte medgavs
i det ursprungliga kontraktet,

3) att ändringen medför att kontraktets omfattning utvidgas
betydligt,

4) att den avtalspart som UE ursprungligen har ingått kontrakt med
ersätts med en ny avtalspart.

Ändring av upphandlingskontrakt
under kontraktsperioden (136 §) 1/2
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• Tillåtna ändringar
1) Oberoende av penningvärdet, om ändringen baserar sig på avtalsvillkor eller

ändringsklausuler som angavs från början i upphandlingsdokumenten, förutsatt
att de villkoren är klara, exakta och entydiga och inte påverkar
upphandlingskontraktets övergripande karaktär,

2) Om behövs kompletterande arbeten, tjänster eller varor från ursprungliga
avtalsparten som inte ingår i det ursprungliga kontraktet, och ett byte av
avtalsparten inte är möjligt av ekonomiska eller tekniska skäl och skulle medföra
betydande olägenheter eller sådana omkostnader för UE som på ett betydande sätt
överläppar varandra. Max 50 % av värdet + annons.

3) Om behovet av ändringen har uppstått till följd av omständigheter som en
omdömesgill UE inte hade kunnat förutse och ändringen inte påverkar
kontraktets övergripande karaktär. Max 50 % av värdet + annons.

4) Om den ursprungliga avtalsparten ersätts med en ny avtalspart till följd av att en
annan leverantör som uppfyller de kvalitativa lämplighetskrav som ursprungligen
fastställts träder i den ursprungliga avtalspartens ställe som en följd av
strukturella arrangemang, företagsköp, fusioner och förändringar i det
bestämmande inflytandet eller insolvens, under förutsättning att detta inte medför
andra väsentliga ändringar av kontraktet,

5) En ändring av ringa värde som underskrider EU-tröskelvärdena eller vid SoHä –
eller andra särskilda tjänsteupphandlingar underskrider för de gällande
tröskelvärdena, och om ändringen inte påverkar kontraktets övergripande karaktär
(<10 %/<15 %)

Ändring av upphandlingskontrakt
under kontraktsperioden 2/2
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• Partsoffentligheten begränsats:

• Den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller
(part) har rätt att hos den myndighet som behandlar
eller har behandlat ärendet ta del av en
myndighetshandling som kan eller har kunnat
påverka behandlingen, även om handlingen inte är
offentlig.

• En part har inte denna rätt när det vid offentlig
upphandling är fråga om en annan anbudssökandes
eller anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter;
uppgift om det totalpris som används vid
anbudsjämförelsen ska dock alltid lämnas

Upphandlingsdokumentens
offentlighet
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