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OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL

Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor
levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med en eller
flera aktörer, kallas offentliga upphandlingsavtal och motsvarar en betydande del av EU:s
BNP. Endast en liten andel av de offentliga upphandlingsavtalen har emellertid gått till
utländska företag. Genom att principerna för den inre marknaden tillämpas på dessa avtal
fördelas de ekonomiska resurserna på ett bättre sätt och offentliga medel används mer
rationellt. Parlamentet och rådet antog ett nytt lagstiftningspaket om offentlig upphandling
under 2014 i syfte att förenkla förfarandena och göra dem mer flexibla. På så sätt kunde man
underlätta små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar och se till att
sociala kriterier och miljökriterier beaktas i större utsträckning.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 26, 34, 53.1, 56, 57, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget).

MÅL

Offentliga upphandlingsavtal har stor betydelse för medlemsstaternas ekonomier – de
uppskattas motsvara mer än 16 procent av unionens BNP. Innan EU-lagstiftningen infördes
på detta område gick endast 2 procent av de offentliga upphandlingsavtalen till utländska
företag. Dessa avtal är av avgörande betydelse inom vissa sektorer (t.ex. byggbranschen och
sektorerna för offentliga anläggningsarbeten, energi och telekommunikationer samt den tunga
industrin) och går av tradition främst till nationella leverantörer, på grund av lagstadgade
eller administrativa bestämmelser. Denna brist på öppen och verklig konkurrens utgjorde ett
hinder för fullbordandet av den inre marknaden, drev upp kostnaderna för de upphandlande
myndigheterna och hämmade konkurrenskraften inom vissa nyckelsektorer.
Genom att principerna för den inre marknaden (särskilt friheten att tillhandahålla tjänster
och konkurrensfriheten) tillämpas på dessa avtal fördelas de ekonomiska resurserna på ett
bättre sätt och offentliga medel används mer rationellt, eftersom hårdare konkurrens gör att de
offentliga myndigheterna får produkter och tjänster av högsta möjliga kvalitet till bästa pris.
Genom att gynna de mest högpresterande företagen på den europeiska marknaden stimulerar
man konkurrenskraften hos EU:s företag (som sedan kan växa och utveckla sina marknader),
samtidigt som man ökar respekten för principerna om öppenhet, likabehandling, verklig
konkurrens och effektivitet och på så sätt minskar risken för bedrägeri och korruption. En riktigt
öppen inre marknad kan bara uppnås om alla företag kan konkurrera om dessa avtal på lika
villkor.
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RESULTAT

EU har infört lagstiftning för att samordna de nationella bestämmelserna, med krav på att
anbudsinfordringarna offentliggörs och att anbuden bedöms utifrån objektiva kriterier. Efter
att ha antagit en rad normativa rättsakter sedan 1960-talet beslutade EG att förenkla och
samordna lagstiftningen om offentlig upphandling och antog därför fyra direktiv (92/50/EEG,
93/36/EEG, 93/37/EEG och 93/38/EEG). Av förenklings- och tydlighetsskäl slogs tre av dessa
direktiv ihop till direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster (ändrat genom direktiv 2005/75/EG) och direktiv 2004/17/EG om områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster. Vissa bilagor till de båda direktiven ändrades
genom direktiv 2005/51/EG. Genom direktiv 2009/81/EG infördes särskilda bestämmelser
för försvarsupphandlingar, vilka syftar till att underlätta tillträdet till övriga medlemsstaters
försvarsmarknader.

REFORMEN

Parlamentet och rådet antog ett nytt lagstiftningspaket om offentlig upphandling under 2014 i
syfte att förenkla förfarandena och göra dem mer flexibla. På så sätt kunde man underlätta små
och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar och se till att sociala kriterier och
miljökriterier beaktas i större utsträckning. Detta lagstiftningspaket inbegriper direktiv 2014/24/
EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling (som upphäver direktiv 2004/18/EG) och
direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma
på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (som upphäver direktiv 2004/17/EG).
Dessutom innehåller det nya lagstiftningspaketet ett nytt direktiv om koncessioner (direktiv
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner). Detta direktiv utgör
en adekvat rättslig ram för tilldelningen av koncessioner, vilken ska garantera att samtliga
ekonomiska aktörer i EU har effektivt och icke-diskriminerande tillträde till EU:s marknad, och
medför en tydligare rättslig situation.
De externa aspekterna av offentlig upphandling beaktades också i kommissionens förslag till
förordning av den 21 mars 2012, som innehöll bestämmelser om tillträdet för varor och tjänster
från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd
för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader
för offentlig upphandling.
I april 2012 antog kommissionen en strategi för e-upphandling[1] i syfte att uppnå en fullständig
e-upphandlingsmarknad senast i mitten av 2016, och den 26 juni 2013 lade den fram ett förslag
till direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Den 16 april 2014 antog
Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig
upphandling[2]. Fristen för medlemsstaternas införlivande är den 27 november 2018.

DEFINITIONER

Offentliga upphandlingsavtal: skriftliga avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller
flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser utförande
av bygg- och anläggningsarbeten, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

[1]COM(2012) 0179.
[2]Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig
upphandling (EUT L 133, 6.5.2014, s. 1).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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Upphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter och offentligrättsliga
organ samt sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana
organ.
Koncessioner: skriftliga avtal med ekonomiska villkor genom vilka en eller flera upphandlande
myndigheter eller upphandlande enheter anförtror utförandet av bygg- och anläggningsarbeten
(i fråga om byggkoncessioner) eller tillhandahållandet och förvaltningen av tjänster (i fråga om
tjänstekoncessioner) till en eller flera ekonomiska aktörer och där ersättningen utgörs antingen
enbart av rätten att utnyttja de byggnadsentreprenader eller tjänster som är föremål för avtalet
eller dels av en sådan rätt, dels av betalning. Tilldelning av koncessioner innebär bland annat
att verksamhetsrisken överförs till koncessionshavaren.

FÖRFARANDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

Samtliga förfaranden måste överensstämma med EU-lagstiftningens principer, särskilt med
principen om fri rörlighet för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster
samt de principer som följer av dessa, bland annat likabehandling, icke-diskriminering,
ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Hänsyn måste också tas till konkurrens,
sekretess och effektivitet.
A. Typer av förfaranden
Det finns olika typer av förfaranden för anbudsinfordringar, vilka ska användas utifrån ett
system med tröskelvärden, i kombination med metoder för att beräkna det uppskattade värdet
av varje offentligt upphandlingsavtal och angivande av de förfaranden som måste eller kan
tillämpas i enlighet med direktiven. I ett öppet förfarande får alla intresserade ekonomiska
aktörer lämna anbud. I ett selektivt förfarande får endast inbjudna sökande lämna anbud. I ett
förhandlat förfarande under konkurrens får alla ekonomiska aktörer ansöka om att få delta i
upphandlingen men endast inbjudna sökande, som utses efter en bedömning av de uppgifter
de lämnat, får lämna ett första anbud som sedan ligger till grund för fortsatta förhandlingar.
I förfarandet med konkurrenspräglad dialog får alla ekonomiska aktörer ansöka om att få
delta, men endast inbjudna sökande får delta i dialogen. Detta förfarande används när de
upphandlande myndigheterna inte kan beskriva hur deras behov ska tillfredsställas eller inte
vet vilka lösningar marknaden har att erbjuda. Avtal tilldelas endast utifrån tilldelningskriteriet
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Ett nytt förfarande, innovationspartnerskap, har
skapats för de fall där det behövs en innovativ lösning som ännu inte finns tillgänglig på
marknaden. Den upphandlande myndigheten beslutar att ingå ett innovationspartnerskap med
en eller flera partner som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet, i syfte
att förhandla fram en ny innovativ lösning under upphandlingsförfarandet. Slutligen kan de
upphandlande myndigheterna, i särskilda fall och under särskilda omständigheter, tilldela
offentliga upphandlingsavtal genom ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om
upphandling.
B. Kriterier för tilldelning av avtal
De upphandlande myndigheterna måste tilldela offentliga upphandlingsavtal till den
anbudsgivare som lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Reformen av
bestämmelserna om offentlig upphandling införde detta nya tilldelningskriterium baserat på
principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som ska garantera att man får bäst
valuta för pengarna (i stället för att fokusera på det lägsta priset). Detta innebär att man, utöver
priset och livscykelkostnaden, också tar hänsyn till bygg- och anläggningsarbetets, varans eller
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tjänstens kvalitet. Detta kriterium lägger större vikt vid kvalitet, miljön, sociala hänsyn och
innovation.
C. Regler för offentliggörande och öppenhet
Upphandlingsförfarandena måste garantera nödvändig insyn i samtliga skeden. Detta uppnås
i synnerhet genom att de centrala delarna av upphandlingsförfarandena offentliggörs och
information om sökande och anbudsgivare görs tillgänglig (t.ex. de kriterier och förfaranden
som tillämpas i samband med att beslutet om tilldelning av avtal fattas, information om hur
förfarandet går till och fortlöper samt information om orsakerna till att ett anbud förkastats) samt
genom att man tillhandahåller tillräcklig dokumentation om alla stadier i förfarandet.
D. Rättsmedel
För att komma till rätta med fall där de upphandlande myndigheterna bryter mot bestämmelserna
om offentlig upphandling föreskriver rättsmedelsdirektivet (direktiv 2007/66/EG) att det ska
införas ett effektivt prövningssystem som omfattar de båda direktiven om offentlig upphandling
och koncessionsdirektivet. Detta direktiv innehåller två viktiga bestämmelser. Genom
bestämmelsen om en period under vilken avtal inte får ingås efter det att tilldelningsbeslutet
fattats har anbudsgivarna nu möjlighet att granska beslutet för att bestämma om de ska inleda en
prövning av det. Under denna minst tio dagar långa period får de upphandlande myndigheterna
inte underteckna avtalet. Rättsmedelsdirektivet fastställer också strängare regler som ska skydda
mot illegal direkttilldelning av offentliga upphandlingsavtal.
E. Andra aspekter av offentlig upphandling
De nya bestämmelserna främjar miljövänlig upphandling genom att livscykelkostnaderna
beaktas och det finns möjlighet att ställa krav på särskild märkning eller miljömärkning.
Sociala aspekter är också viktiga, vilket yttrar sig i att direktiven innehåller särskilda
bestämmelser om social delaktighet, sociala kriterier och underentreprenad samt ett förenklat
system för tjänsteavtal. Minskad byråkrati och förbättrade möjligheter för små och medelstora
företag att delta i offentliga upphandlingar är också av central betydelse. Genom de nya
bestämmelserna införs ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument och en egen försäkran.
De små och medelstora företagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar kommer
i synnerhet att stärkas tack vare möjligheten att dela upp avtalen i mindre delar och de
sänkta kraven på omsättning. De nya direktiven inför krav på stegvis ökad användning av
e-upphandling och innehåller särskilda bestämmelser om teknik och verktyg för elektronisk
och gemensam upphandling, exempelvis ramavtal, dynamiska inköpssystem, elektroniska
auktioner, elektroniska kataloger, centraliserad inköpsverksamhet och gränsöverskridande
gemensam upphandling. Direktiven tar hänsyn till EU-domstolens rättspraxis om interna
förhållanden och gör det möjligt för de upphandlande myndigheterna att under vissa
omständigheter tilldela ett företag avtal utan att tillämpa upphandlingsförfarandet. Slutligen
innebär de nya bestämmelserna en förbättring av den befintliga lagstiftningen i fråga om
intressekonflikter, favorisering och korruption, i det att de medför bättre garantier för sunda
förfaranden sett till skäl för uteslutning, föregående samråd, ändring av avtal och öppenhet.

KONCESSIONER

Omarbetningen av bestämmelserna för den allmännyttiga sektorn har stora likheter med
omarbetningen av bestämmelserna för offentlig upphandling i allmänhet (även om en
anpassning gjorts för att skapa möjligheter till ett mer flexibelt arbetssätt hos enheter
som bedriver kommersiell eller industriell verksamhet), medan de nya bestämmelserna om
koncessioner är mycket mer specifika.
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Direktivet gäller enbart koncessionsavtal med ett värde som motsvarar eller överstiger
5 miljoner euro, och vissa typer av koncessioner omfattas inte av direktivet, bland annat
koncessioner rörande dricksvatten. Till skillnad från de vanliga förfarandena för offentlig
upphandling får de upphandlande myndigheterna utforma förfarandet för koncessionsavtal
utifrån nationella standarder eller sina egna preferenser, under förutsättning att de följer
vissa grundläggande regler och uppfyller följande krav: ett koncessionsmeddelande ska
offentliggöras, information om minimikraven och tilldelningskriterierna ska tillhandahållas, de
krav som gäller ska respekteras och de sökande som inte uppfyller dessa krav ska uteslutas,
sökande som har dömts för vissa brott, till exempel bedrägeri eller penningtvätt, ska uteslutas
och deltagarna ska erhålla information om hur förfarandet kommer att gå till, tillsammans
med en preliminär tidsplan. Dessutom är föremålet för koncessionen, tilldelningskriterierna
och minimikraven inte förhandlingsbara i samband med förfaranden för koncessionstilldelning.
Koncessionsavtal är tidsbegränsade och frågan om huruvida de kan förlängas måste bedömas
enligt förfarandet för avtalsändringar.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet hade redan innan det antog lagstiftningspaketet om offentlig upphandling
den 15 januari 2014 antagit ett flertal resolutioner, bland annat resolutionerna av den 18 maj 2010
om nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling, den 12 maj 2011 om lika tillträde
till offentliga marknader i EU och i tredjeland samt den 25 oktober 2011 om modernisering
av den offentliga upphandlingen. I dessa resolutioner uttryckte parlamentet särskilt sitt stöd
för förenklingsåtgärder (till exempel flexibla förfaranden) och efterlyste en tydligare rättslig
situation. Parlamentet ansåg att det lägsta priset inte skulle vara det enda kriteriet som beaktades
vid tilldelningen av avtal, utan att man också skulle ta hänsyn till det bästa värdet med hänsyn
tagen till hållbarhetskriterier (såsom livscykelkostnader, miljökriterier och sociala kriterier).
Aktuell forskning visar att den pågående Brexitprocessen kommer att medföra avsevärd
osäkerhet och ha betydande följder för den inre marknaden och för unionsmedborgarnas
rättigheter inom området för offentlig upphandling[3]. Parlamentet kommer att behöva spela en
viktig roll när det gäller att fastställa om demokratisk legitimitet och respekt för medborgerliga
rättigheter finns med i denna process.[4]

Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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