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Nya EU-direktiv och implementering 

• Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 

2014 om offentlig upphandling – LOU-direktivet 

 

• Europarlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster – LUF-direktivet  

 

• Europarlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 

2014 om tilldelning av koncessioner – LUK-direktivet 

 



Nya EU-direktiv och implementering 

• Departementserien Ds 2014:25 Nya regler om upphandling av den 3 

juli 2014 

 

• SOU 2014:51 Nya regler om upphandling av den 3 juli 2014 

• SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner av den 2 

oktober 2014 

 

• Lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling av den 5 juni 2015 

 

• Förslag att nya lagarna ska träda ikraft den 1 april 2016 

 



Förenklingar ett av huvudsyftena 

• LOU-direktivet  

• 138 beaktandesatser (51), 94 artiklar (84) 

 

• LUF-direktivet 

• 142 beaktandesatser/skäl (60), 110 artiklar (75) 

 

 



Förhandlat förfarande under konkurrens (artikel 26) 

• Nu gällande förutsättningar – 4 kap 2 § LOU 

• Ogiltiga anbud vid öppet eller selektivt förfarande eller 
konkurrenspräglad dialog 

• Om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat med 
sådana risker att det på grund av särskilda omständigheter inte går 
att ange något totalpris i förväg 
 

• Utökade möjligheter att förhandla 

• 1. Om UM:s behov inte kan tillgodoses utan anpassning av 
lättillgängliga lösningar 

• 2. Om upphandlingsföremålet inkluderar formgivning eller innovativa 
lösningar 

• 3. Om kontraktet inte kan tilldelas pga.  

• Upphandlingen art, komplexitet, rättsliga eller ekonomiska 
utformning eller 

• Med upphandlingsföremålet förenade risker 
 



Förhandlat förfarande under konkurrens (forts.) 

• 4. Om UM inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska 

specifikationer med hänvisning till relevant standard  

• 5. Om det vid öppet eller selektivt förfarande bara inkommer ogiltiga 

eller oacceptabla anbud 

 

• ARTIKEL 29 

• Minimikraven och tilldelningskriterierna får inte vara föremål för 

förhandling  

 



Små och medelstora företag (SME) 

• Krav på ekonomisk och finansiell ställning (artikel 58) 

• Möjlighet ställa krav på en minsta årsomsättning inom det 

område som omfattas av kontraktet 

• Minsta årliga omsättning får inte överstiga två gånger det 

uppskattade kontraktsvärdet, utom vid vederbörligen motiverade 

fall 

• Exempelvis då speciella risker som är förknippade med 

byggentreprenadens, tjänstens eller varans art föreligger 

 



Små och medelstora företag (SME) 

• Uppdelning av kontrakt i flera delar (artikel 46) 

 

• UM får besluta att tilldela ett kontrakt i form av separata delar. 

Möjlighet att införa tvingade bestämmelser genomförs inte 

 

• Om UM väljer att inte dela upp kontrakt i flera delar ska detta 

motiveras skriftligt  

 

• Om anbud får lämnas för flera eller alla delar får UM begränsa 

antalet delar som kan tilldelas en anbudsgivare.  

 

• Bestämmelser om tilldelning av kombinerade delar  

 



Förhandsmeddelande (artikel 48) (artikel 26-28)  

• UM får med hjälp av ett förhandsmeddelande informera om 

planerade upphandlingar. Obligatoriskt om UM vill använda 

förkortade tidsfrister vid öppet eller selektivt förfarande  

 

• För selektiva förfaranden och förhandlade förfaranden under 

konkurrens får UM under den centrala nivån använda 

förhandsmeddelande som anbudsinfordran  

 

• Den period som omfattas av förhandsmeddelandet ska vara högst 

12 månader från den dag då meddelandet överlämnades för 

offentliggörande  

 



Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (artikel 59) 

• En egen försäkran om att  

• 1. Det inte finns grund för att utesluta leverantören 

• 2. Leverantören uppfyller de krav som myndigheten har ställt 

avseende  

• Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga 

• Ekonomisk och finansiell ställning 

• Teknisk och yrkesmässig kapacitet 

 



Tilldelningskriterier (artikel 67) 

• Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet  

• Pris eller kostnad genom analys av kostnadseffektivitet 

• Får innefatta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 

 

• Livscykelkostnader (artikel 68) får beaktas 

• Förvärvskostnader 

• Användningskostnader  

• Underhållskostnader 

• Återvinningskostnader  

 



Ändring av kontrakt under löptiden (artikel 72) 

• Ett kontrakt/ramavtal får ändras i vissa fall utan en ny upphandling 

 

• Tydliga ändringsklausuler i upphandlingsdokumenten 

• Förutsättning, omfattning och karaktär av ändringar ska anges 

• Ändringar eller optioner som medför ändring av kontraktets eller 
ramavtalets övergripande karaktär är inte tillåtna 

 

• Mindre ändringar är tillåtna om värdet på ändringen är lägre än både 

• Tröskelvärdena, och 

• 10 % av det ursprungliga kontraktet för tjänste- och varukontrakt 
eller 15 % för byggentreprenadkontrakt 

• Ändringen får inte medföra en ändring av kontraktets eller 
ramavtalets övergripande karaktär 

 



Ändring av kontrakt under löptiden (forts) 

• Om ändringsbehov uppstått till följd av omständigheter som inte 

kunnat förutses och 

• Ändringen inte medför ändring av kontraktets övergripande 

karaktär 

• Eventuella prisökningar inte överstiger 50 % av värdet på det 

ursprungliga kontraktet 

• Ändringen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 

 

• Nya generösare bestämmelser om leverantörsbyte  

• Entydig ändringsklausul 

• Den nya leverantören uppfyller urvalskriterierna 

• Företagsomstruktureringar  

 



Övriga bestämmelser 

• Förkortade tidsfrister 

• Uteslutning 

• Onormalt låga anbud 

• Innovationspartnerskap 

• Uppdelning i A-tjänster och B-tjänster utgår 

• Sociala kontrakt 

• Reserverade kontrakt 

• Arbetsrättsliga och sociala krav, miljökrav 

 


