LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
ALLMÄNT OM LAGEN
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all upphandling som görs inom kommunen och dess
aktiebolag (el. motsv).
I lagen fastställs att upphandling ska göras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och
även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas
utan ovidkommande hänsyn.
Här kan du läsa LOU i sin helhet (http://www.kkv.se/t/Page____2083.aspx)
Lagen avser med upphandling de åtgärder som vidtas av kommunen i syfte att tilldela kontrakt eller
ingå ramavtal avseende:






köp av varor
leasing
hyra eller hyrköp av varor
entreprenader
köp av tjänster

ANNONSERING
Vid upphandling vars totala kostnad eller kontraktsvärde överstiger tröskelvärdena ska
anbudsförfrågan publiceras i tidningen Official Journal (OJ) samt i databasen TED (Tenders Economic
Daily).
Annonsering och efterannonsering sker via Inköpsenheten.

TRÖSKELVÄRDEN




Varor och tjänster 206.000 EURO (f.n. ca 1,9 MSEK)
Vatten/energi/transport 412.000 EURO (f.n. ca 3,8 MSEK)
Byggentreprenader 5.150.000 EURO (f.n. ca 47,8 MSEK)

UPPHANDLING UNDER TRÖSKELVÄRDENA
Upphandling under tröskelvärdena ska ske enligt regler i kapitel 15, Lagen om Offentlig Upphandling
(LOU):



Förenklad förfarande/urvalsförfarande – upphandling med kontraktsvärde som överstiger
direktupphandlingsvärde men ligger under tröskelvärdet.
Direkt upphandling – ett förfarande utan krav på anbud för upphandlingar av kontrakt med
lågtvärde, som är fastställt för Mariestads kommun som:
- 2 basbelopp för varor (ca 80 000 kr)
- 5 basbelopp för tjänster (ca 200 000 kr). Förfarandet kan också användas om det finns
synnerliga skäl såsom stor brådska p.g.a. oförutsedda omständigheter, som ej beror
på den upphandlande enheten, såsom maskinhaveri, stöld etc. Affärsmässighet,
konkurrens och objektivitet gäller även denna upphandlingsform.

Observera att direktupphandling inte får göras när kommunen redan genomfört en upphandling och
tecknat bindande ramavtal för aktuell vara/tjänst.

PRÖVNING AV ANBUD
De huvudkriterier på vilka antagande av anbud ska grundas är:




Det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter såsom, pris,
leveranstid, driftskostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service,
tekniskt stöd, hushållning med råvaror och energi utifrån ett livscykelperspektiv, hälsofarlighet,
miljöfarlighet m.m. Urvalskriterierna ska vara kopplade till upphandlingsföremålet i
förfrågningsunderlaget och ska anges med inbördes vikt eller i fallande prioritetsordning (i de
fall då viktning anses vara omöjligt).
Det lägsta anbudspriset.

Grund för tilldelning av kontrakten ska anges i förfrågningsunderlag.

ÖVERPRÖVNING / SKADESTÅND
En leverantör som anser att han lidit skada eller kommer att lida skada på grund av att en
upphandlande enhet åsidosatt bestämmelser i lagen, kan ansöka om åtgärder hos länsrätt eller
tingsrätt.
Prövning av länsrätt kan ske under pågående upphandlingsförfarande.
Skadestånd kan yrkas hos tingsrätt av anbudsgivare som deltagit i en upphandling. En upphandlande
enhet som inte följt bestämmelserna i lagen kan åläggas att ersätta därigenom uppkommen skada för
leverantör. Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol senast inom ett år från tidpunkt då
beslut om leverantör fattas.

