Tröskelvärden enl LOU varor o tjänster - Upphandlingsförfaranden

Öppet förfarande
Över tröskelvärdet
1 826 427 SEK
Selektivt förfarande

Förhandlat förfarande

.

Förenklat förfarande
Under tröskelvärdet
1 826 427 SEK
Urvalsförfarande

Direktupphandlingsförfarande
(vid köp upp till 505 800 SEK)

Dessutom kan konkurrenspräglad dialog, projekttävling och elektronisk auktion användas
både över och under tröskelvärdena under vissa omständigheter.

Om Upphandlingsförfaranden
För upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU kan den upphandlande
myndigheten välja mellan att använda ett öppet eller ett selektivt förfarande, eller
konkurrenspräglad dialog i särskilt komplicerade upphandlingar där ett öppet eller ett
selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Förhandlat förfarande med eller
utan annonsering får användas endast i de fall som anges i lagen (4 kap. 1 § LOU).
Möjliga upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena är öppet förfarande, selektivt
förfarande och förhandlat förfarande.
Dessutom kan konkurrenspräglad dialog, projekttävling och elektronisk auktion användas
både över och under tröskelvärdena under vissa omständigheter.
Tjänstekoncessionsförfarande kan användas då ekonomiska transaktioner mellan kommun och
leverantör är ringa eller obefintlig.
•

Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud (2 kap. 22 §
LOU).

•

Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta,
men endast anbudssökande som efter ett urval inbjuds av den upphandlande
myndigheten eller enheten att delta får lämna anbud (2 kap. 16 § LOU). Urvalet måste
ske enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

•

Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder
utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem (2
kap. 9 § LOU). Vid upphandling enligt LOU får förhandlat förfarande med föregående
annonsering användas i de fall som anges i lagen (4 kap. 2 § LOU).
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas i de fall som anges i
lagen (4 kap. 5, 7 och 8 §§ LOU). I det fall en upphandlande myndighet eller enhet
felaktigt åberopar någon av de undantagsfall då förhandlat förfarande utan föregående
annonsering får användas, finns risken att tilldelningen av det kontraktet utgör en
otillåten direktupphandling.

Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena och för B-tjänster oavsett värde:
•

Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande
leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla
med en eller flera anbudsgivare.

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/omupphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/forberedelse/forfaranden/undertroskelvardet/forenklad-upphandling/

•

Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna
anbud. Den upphandlande myndigheten bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud
och får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/omupphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/forberedelse/forfaranden/undertroskelvardet/urvalsforfarande/

•

Direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. Den vanligast

förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas
har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Det är inte enbart det
aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts
under räkenskapsåret.
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling/

De 5 grundläggande principerna
•

Icke diskriminering

•

Likabehandling

•

Proportionalitet

•

Öppenhet

•

Ömsesidigt erkännande

Läs mer om principerna här: http://www.konkurrensverket.se/upphandling/omupphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/

Lite mer information
Hjälp vid kravställning får vi upphandlare av Upphandlingsmyndighetens verktyg Wizard och
kriteriebiblioteket. Den här hjälpen fanns tidigare hos Miljöstyrningsrådet, som kanske fortfarande är
mer känt.

Läs mer om offentlig upphandling hos Konkurrensverket eller Upphandlingsmyndigheten .
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/ eller http://www.upphandlingsmyndigheten.se/

