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Abstract 
This paper describes the process for dynamic purchasing systems which contracting 

authorities will be able to use as a tool for procurement starting on the 1st of January 2017 

when Directive 2014/24/EU will be implemented in Swedish law. The old rules on dynamic 

purchasing systems, followed by Directive 2004/18/EC, were never implemented in Sweden 

since they were considered unwieldy. Hence, the rules on dynamic purchasing systems were 

revised in the new Directive to streamline the process for the contracting authorities.  

 

Initially this paper establishes that the regulatory framework on dynamic purchasing systems 

has in fact been adapted in a way that is likely to make it more appealing for contracting 

authorities to make use of dynamic purchasing systems in the future. However, there is room 

for further developments in terms of inter alia, the obligation for contracting authorities that 

have to specify the quantities of what will be purchased from the outset. This obligation, 

following the new Directive, will likely be difficult for the contracting authorities to fulfil.  

 

Further, the dynamic purchasing systems are compared to framework agreements. 

Framework agreements has been considered to be a more efficient tool compared to the older 

regulation on dynamic purchasing systems. However, the new rules on dynamic purchasing 

systems make it possible for contracting authorities to include small and medium-sized 

enterprises in their procurement to a greater extent than framework agreement. This is 

something that today is considered a problem since, by utilization of framework agreements, 

small and medium-sized enterprises are often forced out by larger companies. In addition, 

dynamic purchasing systems allow contracting authorities to procure more updated products 

while framework agreements provide faster process in connection to contract awards. 

 

Finally, the situations which may arise in connection to the process for dynamic purchasing 

systems, and in which remedies may be applicable, are discussed. The conclusion is that the 

proceedings for invalidity of contracts and the proceedings for damages will likely be 

actualized more often in comparison to standstill and the appellate proceedings. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen redogör för processen för dynamiska inköpssystem som upphandlande 

myndigheter kommer att kunna använda sig av som verktyg för upphandlingar från och med 

den 1 januari 2017, när direktivet 2014/24/EU genomförts i svensk lag. De gamla 

bestämmelserna kring upphandlingsverktyget ansågs tidigare vara tungrodda och har därför, 

i det nya direktivet, ändrats i syfte att effektivisera anskaffningsprocessen för de 

upphandlande myndigheterna. Upphandlande myndigheter i Sverige har tidigare inte haft 

möjlighet att använda sig av dynamiska inköpssystem eftersom de tidigare bestämmelserna 

avseende verktyget, som följde av direktiv 2004/18/EG, aldrig genomfördes. I fram-

ställningen diskuteras därför vilka möjligheter och begränsningar dynamiska inköpssystem 

innebär, både för de upphandlande myndigheterna och för leverantörerna. 

 

Inledningsvis konstateras att regelverket kring dynamiska inköpssystem har de facto 

anpassats på ett sätt som sannolikt kommer göra regelverket mer tilltalande för upphandlande 

myndigheter att använda sig av i framtiden. Dock finns utrymme för att göra ytterligare 

effektiviseringar vad gäller bland annat de upphandlande myndigheternas skyldighet att 

redan från början kunna ange kvantiteten av det som kommer att upphandlas. Kravet kommer 

sannolikt vara svårt för de upphandlande myndigheterna att uppfylla. 

 

Dynamiska inköpssystem jämförs i framställningen med ramavtal. Ramavtal är också ett 

verktyg för upphandling och har ansetts vara mer effektivt sett till de äldre bestämmelserna 

kring dynamiska inköpssystem. Till skillnad från vad som gäller vid ramavtal gör de nya 

reglerna avseende dynamiska inköpssystem det möjligt för upphandlande myndigheter att 

upphandla mer uppdaterade produkter. Däremot erbjuder ramavtal en snabbare process i 

samband med kontraktstilldelningar. De nya bestämmelserna för upphandlingsverktyget gör 

det även möjligt för upphandlande myndigheter att i större utsträckning inkludera små och 

medelstora företag i sina upphandlingar, något som idag anses vara ett problem eftersom de 

ofta utkonkurreras av de större företagen. 

 

Avslutningsvis diskuteras de situationer, i vilka rättsmedlen kan vara tillämpliga, som kan 

uppstå i samband med processen för dynamiska inköpssystem. Slutsatsen som utkristalliseras 

är att talan om avtalsogiltighet och skadestånd kommer aktualiseras i större utsträckning än 

avtalsspärr och överprövningstalan. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

Bestämmelser som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige har funnits i åtminstone 

200 år och reglerade till en början uteslutande bara upphandlingar av utrustning för 

militärmakten.1 Regelverket utvecklades under de följande åren och med Sveriges inträde i 

EU har utvecklingen av bestämmelserna styrts av direktiv. De moderna, svenska, 

upphandlingslagarna grundas således på EU:s direktiv.2 Den offentliga upphandlingen i 

Sverige uppgick år 2014 till cirka 634 miljarder kronor exklusive moms och motsvarade ca 

en femtedel av landets BNP.3 Den offentliga upphandlingen är således betydelsefull för 

Sveriges ekonomi.  

 

Upphandlingsregelverket måste beaktas varje gång en myndighet inom staten, kommunen 

eller landsting ska genomföra en upphandling. Det kan vara när en upphandlande myndighet 

köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Så snart en 

upphandlande myndighet bestämt sig för att upphandla något ska den också välja en lämplig 

upphandlingsform för att slutligen kunna tilldela ett kontrakt till en kvalificerad leverantör.4  

 

Från och med den 1 januari 2017, när de nya upphandlingsdirektiven genomförs i svensk lag, 

kommer de upphandlande myndigheterna i Sverige kunna använda sig av ett helt nytt 

upphandlingsverktyg, nämligen DIS.5 DIS utgör inte ett nytt upphandlingsförfarande i sig 

eftersom bestämmelser för det selektiva förfarandet ska följas. DIS kommer av de 

upphandlande myndigheterna att användas som ett elektroniskt verktyg vid offentlig 

upphandling och utgör således ett nytt upphandlingsverktyg. Samtliga leverantörer, som 

uppfyller de grundläggande kraven som uppställs, kan delta i systemet. DIS är en repetitiv 

                                                   
1 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
2 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena 
vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster. 
3 Se Lukkarinen, Jonathan, Larsson, Andreas, Jönsson, Stefan & Morild, Karin, Statistik om offentlig 
upphandling, Upphandlingsmyndighetens rapportserie 2016:2, s. 12. 
4 Se 4 kap. 1 § LOU. 
5 Upphandlingsdirektiven är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner, Europaparlamentets 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 och om 
upphävande av direktiv 2004/17/EG och direktiv 2014/24/EU. 
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procedur där det kan göras många anskaffningar från ett upphandlingsförfarande.6 Vidare är 

DIS avsett att användas vid anskaffning av sådant som är av standardiserad karaktär och kan 

användas för att upphandla såväl varor som tjänster eller byggentreprenader.7 Något 

motsvarande verktyg för upphandling, där annan kommunikationsform än den elektroniska 

förekommer, finns inte i den nuvarande svenska upphandlingslagstiftningen. Det har således 

skett en stor utveckling sedan de första bestämmelserna om upphandling kom till på 1800-

talet. Ett nytt upphandlingsverktyg, såsom DIS, kan leda till effektiviserade upphandlingar 

och därmed ha betydelse för landets ekonomi. 

 

En ny utmaning väntar sålunda aktörerna på upphandlingsområdet varför det är av betydelse 

att undersöka hur det nya upphandlingsverktyget är tänkt att fungera och om möjligheten att 

använda DIS kommer att innebära skillnad för den offentliga upphandlingen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur upphandlande myndigheter kommer kunna tillämpa 

DIS i samband med sina anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader och vilka 

möjligheter och begränsningar upphandlingsverktyget innebär för aktörerna på upp-

handlingsområdet. Syftet är även att fastställa i vilka situationer rättsmedlen kan tillämpas på 

DIS. Syftet kommer att besvaras genom att bestämmelserna avseende DIS i direktivet 

2014/24/EU granskas och analyseras.  

 

För att uppnå syftet utgår uppsatsen från följande delfrågeställningar:  

•   Hur ser upphandlingsförfarandet vid DIS ut? 

•   Innebär DIS en förenkling i anskaffningsprocessen?  

•   Hur påverkar DIS leverantörers deltagande i offentlig upphandling?  

•   Hur ska rättsmedlen tillämpas i samband med DIS?  

 

                                                   
6 SOU 2010:56, s. 223.  
7 Se nedan avsnitt 3. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen riktar sig till läsare med grundläggande kunskap i förvaltningsrätt varför ingen 

grundläggande introduktion i ämnet offentlig upphandling kommer ges.8 Fokus för uppsatsen 

kommer ligga på upphandlingsregelverket inom den klassiska sektorn varför regelverket på 

försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, inte kommer att redogöras för i uppsatsen. 

Bestämmelserna som försörjningssektorerna har att följa kommer ges ett begränsat utrymme 

i uppsatsen eftersom DIS kan användas på samma sätt som inom den klassiska sektorn.9 De 

så kallade valfrihetslagarna, LOV, kommer inte att behandlas i framställningen eftersom de 

faller utanför det direktivstyrda området.10 Bestämmelserna blir således inte relevanta att 

diskutera eftersom uppsatsen utgår från de i EU-direktiven angivna bestämmelserna för DIS. 

 

1.4 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna i uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas som stöd. Det finns flera uppfattningar om vad den rättsdogmatiska metoden 

faktiskt innebär. Syftet bakom metoden är enligt Kleineman att en rättsregel appliceras på ett 

rättsligt problem för att klargöra vad som utgör gällande rätt, det vill säga vad som gäller 

inom ett rättsområde vid den tidpunkten rättsområdet granskas.11 Utöver att beskriva den 

gällande rätten är rättsdogmatikens uppgift vidare att systematisera den.12 Sandgren menar 

att det vore mer klargörande att istället benämna begreppet som rättsanalytisk forskning.13 

Jareborg och Kleineman är emellertid av uppfattningen att rättsdogmatik består i vetenskap-

lig rekonstruktion av rättssystem.14 Den rättsdogmatiska metoden kommer vid författandet 

av uppsatsen betraktas som att den avser att fastställa, systematisera och tolka gällande rätt, 

vilket också är det sätt som majoriteten av verksamma jurister tolkar metoden.15 

                                                   
8 För en introduktion i ämnet rekommenderas Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion. 
9 Se SOU 2014:51, s. 288.  
10 Valfrihetssystemet utgör enligt regeringens bedömning tjänstekoncessioner, se prop.2008/09:29, s. 52. 
11 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
12 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
13 Se Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 656. 
14 Se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 1 och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 ff. 
15 Se bland annat Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. Peczenik menar att målet med rättsdogmatiken 
är att ”framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag”. 
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Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att ta hjälp av rättskällorna för att kunna 

lösa ett rättsligt problem.16 Rättskälleläran pekar ut de rättskällor som är av relevans för att 

fastställa den gällande rätten.17 Rättskällorna kan rangordnas och är i tur och ordning lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.18 Den gällande rätten kommer att undersökas 

genom att de olika rättskällorna ställs mot varandra i enlighet med rättskälleläran. För att 

tolkningen av rätten inte ska öppna upp för maktmissbruk och oförutsebarhet ska en jurist 

öppet redovisa alla källor samtidigt som underliggande argument och antaganden ska kunna 

utrönas genom tydliga källhänvisningar. Det ger läsaren en möjlighet att kritiskt granska och 

värdera juristens tolkning av rätten. 19 Den rättsdogmatiska metoden anses vidare ge utrymme 

för ett kritiskt förhållningssätt till rätten och öppnar för en reflektion de lege ferenda. Genom 

den rättsdogmatiska metoden kan de slutsatser som dras användas för att konstatera 

eventuella brister och föreslå ändringsåtgärder. 20 

 

Sedan Sveriges inträde i EU har den traditionella svenska rättskälleläran förändrats genom 

europeiseringen.21 Den rättsdogmatiska metoden präglas idag av EU-rätten.22 Särskilt inom 

upphandlingsområdet kan det vara svårt att urskilja en tydlig gräns mellan EU-rätt och 

nationell rätt eftersom upphandlingslagstiftningen bygger på EU-direktiv. Reichel menar att 

i vart fall grundläggande EU-rättslig metod är oundviklig för dagens verksamma jurister att 

tillämpa.23 En EU-rättslig metod kommer således att anläggas som ett komplement till den 

traditionella rättskälleläran.  

 

De bindande rättskällorna inom EU-rätten utgörs av primärrätt, bindande sekundärrätt, 

internationella avtal och de allmänna rättsprinciperna.24 Juridisk doktrin, icke-bindande 

sekundärrätt, förarbeten och ekonomiska teorier utgör enbart vägledande rättskällor inom 

                                                   
16 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 41 och 
Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
17 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, s. 40. 
18 Se Sandgren, Vad gör juristen? Och hur?, s. 868. Se även Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 54. Warnling-
Nerep menar att det inte nödvändigtvis föreligger någon inbördes rangordning mellan rättskällorna. 
Rättskällorna ska istället viktas enligt Warnlig-Nerep beroende på vilket rättssystem och rättsområde som 
aktualiseras.  
19 Se Svensson, De lege interprata, s. 214. 
20 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 24 f. 
21 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 54. 
22 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 110.  
23 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 110. 
24 Se Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 40. 
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EU-rätten.25 Den juridiska doktrinen kan innehålla betydelsefulla argument som inte bör 

förbises av juristen och det finns således skäl att ta ledning av doktrinen i den fortsatta 

framställningen.26 Ytterst är det EU-domstolen som tolkar EU-rätten varför gällande rätt till 

stor del återfinns i rättspraxis, medan rättsordningen i skandinavisk rätt mestadels utgörs av 

skriven rätt.27 Generaladvokatens förslag till avgörande får inte sin bindande karaktär förrän 

förslaget blir hänvisat till i ett avgörande från EU-domstolen.28 Traditionella förarbeten 

saknas i princip inom EU-rätten medan de allmänna rättsprinciperna anses ha en stark 

ställning som rättskälla.29 De allmänna rättsprinciperna avser att täppa till de luckor som 

uppstår i det EU-rättsliga systemet och kompletterar därmed primärrätten och dess innehåll.30 

Principerna har i stor utsträckning använts av EU-domstolen som rättskälla i sökandet efter 

en lösning på en juridisk frågeställning.31 Principerna är av stor vikt även för framställningen 

och kommer tillämpas för att diskutera de EU-rättsliga konsekvenserna av DIS.  

 

Inom EU-rätten finns en rad tolkningsmetoder som används vid tolkning av rättskällorna. 

Den språkliga tolkningen är utgångspunkten vid lagtolkning. Granskaren ska vid tillämp-

ningen av metoden se till den språkliga innebörden av den granskade texten. En annan 

tolkningsmetod av särskild relevans är den teleologiska metoden, som är härskande inom 

EU-rätten. I enlighet med metoden ska en rättsregel tolkas i ljuset av det ändamål som fanns 

vid regelns tillkomst.32 Resultatet av europeiseringen är att vissa av tolkningsmetoderna 

tillämpas även vid tolkning av nationell rätt mot bakgrund av EU-rätt.33 För att tolka och 

analysera rättskällorna inom EU-rätten kommer tolkningsprinciperna användas som verktyg. 

 

                                                   
25 Se Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 40. 
26 Se Lehrberg, Praktisk  juridisk metod, s. 107. Se också Sundstrands uppfattning om att alla i samhället 
förekommande källor bör kunna användas i syfte att fastställa gällande rätt, se Sundstrand, Offentlig 
upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 25. Doktrinen bör dock enligt Hellner förhållas 
kritiskt till då de inte sällan ger uttryck för doktrinförfattares subjektiva yttranden, se Hellner, Rättsteori – en 
introduktion, s. 116. 
27 Se Hettne, Rättsprinciper, s. 43.  
28 Se Hettne, & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 45 ff. 
29 Se Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, s. 54 och Hettne, Rättsprinciper, s. 46. 
30 Se Hettne, Rättsprinciper, s. 46. 
31 Se Hettne, & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 163. 
32 Se Spaak, Rättspositivism och juridisk metod, s. 66. 
33 Bland annat principerna om direktivkonform tolkning, lojalitet och direkt effekt används vid tolkning av 
nationell rätt, se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 196 och dom av den 10 april 1984, von Colson, 
C-14/83, EU:C:1984:153, punkt 26. 
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Det nya direktivet kommer att ges en framträdande roll i framställningen, eftersom det ännu 

inte genomförts i svensk lag. I enlighet med den rättsdogmatiska metoden och den EU-

rättsliga metoden kommer vad som föreskrivs i direktivet ges företräde framför andra 

rättskällor. De skäl som finns angivna i direktivet kommer användas som stöd vid tolkningen 

av artiklarna.34 Även de svenska förarbetena till den kommande lagen om upphandling 

kommer användas i stor utsträckning som stöd vid tolkningen av hur bestämmelserna om 

DIS kommer att genomföras i svensk rätt. Av naturliga anledningar saknas nationell praxis i 

frågor om DIS. Det finns inte heller avgöranden från EU-domstolen som kan ge vägledning.  

 

Avslutningsvis kan nämnas att DIS har sparsamt behandlats i doktrin, men upphandlings-

verktyget har ändå uppmärksammats i viss mån. Det är främst i doktrinen som lösningar på 

komplicerade juridiska problem och frågeställningar finns, varför den anses ha en betydande 

roll bland rättskällorna.35 Därmed kommer de publikationer som rör frågor om DIS att 

beaktas, dock kommer den doktrin som publicerats av andra författare än praktiker beaktas i 

större utsträckning. Sådant material som enligt den rättsdogmatiska metoden anses falla 

utanför rättskälleläran används inte för att fastställa den gällande rätten. Materialet används 

snarare för att bidra till förståelse i ämnet.  

 

1.6 Disposition 

I det andra kapitlet kommer den rättsliga bakgrunden för den delen av upphandlings-

regelverket som är av relevans för framställningen att redogöras för. Vidare ges en 

introduktion till DIS och de allmänna rättsprinciperna. De allmänna rättsprinciperna 

diskuteras kontinuerligt i framställningen, varför det är av vikt att en grundläggande 

förståelse för principerna ges. Därefter följer det tredje kapitlet som syftar till att analysera 

förfarandet vid DIS. De olika momenten i anskaffningsprocessen granskas och analyseras. 

De allmänna rättsprinciperna används som stöd i analysen. Vidare diskuteras i kapitlet de 

följder som bestämmelserna kan medföra i praktiken. Det fjärde kapitlet syftar till att belysa 

skillnaderna mellan DIS och ramavtal för att utröna om och i vilka avseenden DIS innebär 

en förenkling i anskaffningsprocessen jämfört med ramavtal. I det femte kapitlet analyseras 

om och hur det nya upphandlingsverktyget påverkar SMEs möjligheter att delta i offentliga 

upphandlingar i enlighet med de ändamål som framgår av direktivet. Det sjätte kapitlet syftar 

                                                   
34 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 186 f. 
35 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 30. 
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till att analysera de rättsmedel som står leverantörerna till buds i samband med DIS. I det 

sjunde kapitlet sammanfattas uppsatsen med de slutsatser som utrönts genom tidigare 

analyser. Samtliga kapitel, med undantag för det andra och det sjätte kapitlet, avslutas med 

en sammanfattning. 

 

1.7 Definitioner 

Begreppet avrop syftar till de kontraktstilldelningar som görs inom ramen för DIS respektive 

ramavtal.  

 

Med begreppet presumtiva leverantörer avses leverantörer som eventuellt kan komma att bli 

antagna i ett DIS, förutsatt att de uppfyller urvalskriterierna. Med utländska leverantörer 

avses leverantörer som befinner sig i andra medlemsstater och som önskar att delta i en 

svensk upphandling. Anbudssökande syftar i framställningen till de leverantörer som i det 

första steget ansöker om att delta i DIS medan med anbudsgivare avses de leverantörer som 

lämnar faktiska anbud.  

 

Begreppet upphandlande myndighet avser sådana organisationer som omfattas av LOU, 

exempelvis statliga och kommunala myndigheter men också bolag och föreningar som 

tillgodoser behov i det allmännas intresse under förutsättning att behovet varken är av 

industriell eller kommersiell karaktär och som till största del är finansierade av staten.36  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
36 Se vidare 2 kap. 12 och 19 §§ LOU för fler exempel på vilka organisationer som kan utgöra upphandlande 
myndigheter. 
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2. DIS och regelverket för offentlig upphandling 

2.1 Inledning 

År 2014 antogs nya direktiv på upphandlingsområdet av Europaparlamentet och 

upphandlingsverktyget, DIS, är enligt de nya direktiven obligatoriskt för medlemsstaterna att 

genomföra i sina nationella rättsordningar. Direktiven kommer dock inte genomföras i 

Sverige förrän 1 januari år 2017. Det finns även bestämmelser om DIS i det tidigare direktivet 

från 2004. Bestämmelserna var då, till skillnad från 2014 års direktiv, frivilliga för 

medlemsstaterna att genomföra.37 I Sverige gjordes en undersökning som visade att endast 

ett fåtal av de upphandlande myndigheterna skulle dra nytta av verktyget i den egna 

inköpsverksamheten, flertalet av de vidtalade var trots det positiva till att införa regler om 

DIS i den svenska lagstiftningen.38 Sverige valde i slutändan att avstå från att genomföra 

bestämmelser om DIS främst med hänsyn till att det inte fanns ett större behov av 

upphandlingsverktyget.39 Vidare antogs att upprättandet samt hanteringen av systemet skulle 

vara förenat med stora kostnader.40 En del förändringar har gjorts i det nya direktivet 

avseende DIS med hopp om att verktyget ska bli enklare och mer tilltalande för staterna att 

tillämpa.41 

 

2.2 Den offentliga upphandlingen i Sverige 

Huvudregeln är att varje gång en upphandlande myndighet ska upphandla varor, tjänster eller 

byggentreprenader ska det föregås av en konkurrensutsättning på marknaden.42 Bestäm-

melserna om offentlig upphandling har sin grund i EU-rätten och direktiven om offentlig 

upphandling. Enbart de upphandlingar som överskrider de så kallade tröskelvärdena omfattas 

av bestämmelserna som föreskrivs i upphandlingsdirektiven. Anledningen till att upp-

handlingar som överskrider tröskelvärdena regleras av EU-rätten är att de presumeras ha ett 

gränsöverskridande intresse. Emellertid finns situationer där kontrakt som underskrider 

                                                   
37 Se prop. 2015/16:195, s. 555. 
38 Se Statskontorets promemoria av den 17 september 2010 (dnr 2010/139-5), s. 3.  
39 Se prop. 2015/16:195, s. 555. 
40 Se SOU 2006:28, s. 377  
41 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 63. 
42 Se LOU 1 kap. 2 §. ”In house-verksamhet” behöver exempelvis inte konkurrensutsättas, se Madell, Mellan 
offentligt självbestämmande och konkurrensneutralitet mellan marknadsaktörerna s. 30 f. och dom av den 18 
november 1999, Teckal,C-107/98, EU:C:1999:562. 
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tröskelvärdena anses ha ett gränsöverskridande intresse i alla fall och således omfattas av 

EU-rätten.43  

 

EU:s medlemsstater har möjlighet att själva välja huruvida tilldelningar av kontrakt under 

tröskelvärdena ska regleras i den nationella rätten, vilket den svenska lagstiftaren också valt 

att göra.44 EU-domstolen har vidare yttrat att nationella bestämmelser som hämtats från EU-

rätten bör tolkas i enlighet med densamma för att undvika tolkningar inom unionen som 

skiljer sig åt, så kallad direktivkonform tolkning.45 För Sveriges del innebär det att samtliga 

upphandlingar måste konkurrensutsättas på samma sätt som de som överskrider tröskel-

värdena, oavsett hur lågt värdet för det som ska upphandlas än må vara. 

 

Det främsta syftet med offentlig upphandling är att, genom konkurrensutsättande, främja den 

fria rörligheten för tjänster och varor inom EU och därigenom möjliggöra för de ekonomiska 

aktörerna som är etablerade i en medlemsstat att tillhandahålla sina tjänster eller varor i en 

annan medlemsstat.46 För att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden ska de 

upphandlande myndigheterna följa bestämmelserna som finns på området. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv får offentlig upphandling även till följd att korruption motverkas. 47  

 

2.2.1 DIS i offentlig upphandling 

Bestämmelser om DIS finns i nuläget enbart i det nya direktivet till dess att det genomförts i 

svensk lag.48 Kort kan sägas att DIS är en kontinuerligt annonserad upphandling där 

leverantörer har möjlighet att ansöka om att delta. Av artikel 34 punkt 1 i direktivet framgår 

att DIS ska användas av en upphandlande myndighet för inköp av sådant som finns allmänt 

tillgängligt på marknaden, används frekvent samt tillfredsställer den upphandlande myndig-

hetens behov. Bestämmelsen syftar sålunda till att upphandlingar som görs genom DIS ska 

gälla sådant som är av standardiserad karaktär eller som finns färdigproducerat och som den 

upphandlande myndigheten har ett regelbundet behov av att köpa in. Det finns dock inte 

                                                   
43 Se dom av den 13 november 2007, kommissionen/Irland (An Post), C-507/03, EU:C:2007:676, punkt 29. 
44 Se 15 kap. LOU. 
45 Se dom av den 17 juli 1997, Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369, punkt 32. 
46 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 151.  
47 Se Bergman m.fl.,  Offentlig upphandling: på rätt sätt och till rätt pris, s. 39 och Sundstrand, Offentlig 
upphandling och korruption, s. 105.  
48 I NLOU kommer DIS att regleras i kapitel 8, se prop. 2015/16:195, s. 50. 
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nödvändigtvis en begränsning för vilka typer av varor som kan upphandlas genom DIS 

eftersom det inte av direktivets ordalydelse kan uteslutas att upphandlingsverktyget kan 

användas för anskaffningar av mer tekniskt avancerade varor. Det ska dock fortfarande röra 

sådana varor som finns allmänt tillgängliga på marknaden och används frekvent.49 Det sagda 

torde således innebära att, även om DIS får användas för mer tekniskt avancerade varor, ska 

det inte röra sig om varor på innovationsnivå. 

 

Förfarandet i sig är inte självständigt utan kan istället beskrivas som ett elektroniskt verktyg 

eller en elektronisk metod för offentlig upphandling.50 Vidare ska DIS drivas som en helt 

elektronisk process där muntlig kommunikation inte är tillåten och följa reglerna för selektivt 

förfarande.51 Det finns inte någon begränsning vad gäller giltighetstiden av en upphandling 

som drivs genom DIS och de leverantörer som uppfyller urvalskriterierna ska kunna ansluta 

sig och delta när som helst under giltighetstiden.52  

 

En upphandlande myndighet har möjlighet att dela in DIS i kategorier av varor, tjänster och 

byggentreprenader vilket innebär att DIS kan användas för upphandling av såväl varor som 

tjänster och byggentreprenader.53 För det fall en upphandlande myndighet väljer att dela in 

DIS i kategorier ska urvalskriterierna specificeras för respektive kategori. Av skälen till 

bestämmelsen följer att syftet med specificeringen är att främja SMEs möjligheter att delta i 

större upphandlingar som drivs genom DIS.54 En upphandlande myndighet får slutligen inte 

begränsa antalet leverantörer utan samtliga leverantörer som uppfyller urvalskriterierna ska 

ha möjlighet att delta i upphandlingen.55 

 

                                                   
49 Se prop. 2015/16:195, s. 556 f. 
50 Se Arrowsmith, Dynamic Purchasing Systems, s. 19. 
51 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34. 
52 Jfr direktiv 2004/18/EU, art 33 punkt 7 där det föreskrivs en giltighetstid om maximalt fyra år utom i undan-
tagsfall. 
53 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 1. 
54 Se avsnitt 5.3 nedan. 
55 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 66. 
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2.2.2 Vikten av de allmänna rättsprinciperna 

Eftersom de allmänna rättsprinciperna till stor del styr regelverket på upphandlingsområdet 

kan deras betydelse inte poängteras nog.56 De allmänna rättsprinciperna har sitt ursprung i 

fördraget om Europeiska unionen och är direkt tillämpliga i EU:s medlemsstater.57 Viktigt 

att notera är dock att samma rättsprincip inte nödvändigtvis har samma innebörd inom varje 

rättsområde, betydelsen kan variera. De allmänna rättsprinciperna ska därför i den nationella 

rätten tillämpas med utgångspunkt i EU-domstolens tolkning av principerna på det specifika 

rättsområdet, exempelvis offentlig upphandling. De rättsprinciper som är av störst vikt inom 

den offentliga upphandlingen och som ligger till grund för densamma är principerna om 

likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt er-

kännande.58 Majoriteten av upphandlingsärenden som överprövas rör just överträdelser av 

någon av de allmänna rättsprinciperna.59  

 

Av principen om likabehandling följer att lika fall ska behandlas lika och att olika fall ska 

behandlas olika, såvida det inte finns objektivt godtagbara skäl för avsteg från principen.60 

Principen har utvecklats till en av de mer betydelsefulla principerna och haft stor inverkan på 

medlemsstaternas handlingsutrymme när de agerar inom EU-rättens tillämpningsområde.61 

Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet är ett utflöde av likabehandlings-

principen och innebär att anbudssökande och anbudsgivare inte får särbehandlas på grund av 

sin nationalitet.62 Upphandlande myndigheter får alltså inte ställa sådana krav som i praktiken 

medför att endast leverantörer av viss nationalitet kan eller har möjlighet att uppfylla.63 

Vidare måste de upphandlande myndigheterna iaktta proportionalitetsprincipen som innebär 

att de krav och kriterier som ställs i en upphandling inte får gå utöver det som behövs för att 

uppnå syftet med den offentliga upphandlingen. Kraven måste således vara proportionerliga 

                                                   
56 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43 
57 Se Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt, s. 480. 
58 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 1, och Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26. 
59 Se Bergman m.fl.,  Offentlig upphandling: på rätt sätt och till rätt pris, s. 51 och Treumer & Lichére, 
Enforcement of the EU Public Procurement Rules, s. 18. 
60 Se dom av den 22 juni 1993, kommissionen/Danmark (Stora Bältbron), C-243/89, EU:C:1993:257, punkt 33. 
61 Se Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige, s. 28 och 213 f.  
62 Se dom av den 20 september 1988, Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 30 och Madell & Indén, 
Offentlig-privat samverkan, s. 130. 
63 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 79. 
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med föremålet för upphandlingen.64 Öppenhetsprincipen innebär att upphandlande 

myndigheter måste lämna tillräcklig information om upphandlingen för att leverantörerna 

ska kunna känna till vilka regler och villkor som gäller i den aktuella upphandlingen. 

Upphandlingsförfarandena ska gå att kontrollera för att utesluta att de är opartiska. 

Förfarandena ska således präglas av förutsebarhet och transparens.65 Slutligen ska en 

upphandlande myndighet, i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande, godta 

officiella intyg som utfärdats av andra medlemsstater om de motsvarar de dokument som 

begärs i upphandlingen.66 

 

Det kan sålunda konstateras att om de upphandlande myndigheterna agerarar i enlighet med 

de allmänna rättsprinciperna är det valda upphandlingsförfarandet som utgångspunkt tillåtet 

i enlighet med EU-rätten. Motsvarande torde gälla vid tillämpningen av DIS. Med stöd av de 

allmänna rättsprinciperna kan därför utrönas hur DIS ska tillämpas för att ett förfarande som 

drivs med stöd av upphandlingsverktyget på så vis ska vara förenligt med EU-rätten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
64 Se Steiner & Woods, EU Law, s. 147 och dom av den 25 oktober 2005, Contse, C-234/03, EU:C:2005:644, 
punkterna 54-55.  
65 Se t.ex. dom av den 7 december 2010, Teleaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669,  
punkterna 60-62 och dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkt 58. 
66 Se dom av den 20 februari 1979, Cassis de Dijon, C-120/78, EU:C:1979:42, punkt 8. 
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3. Processen för DIS 

3.1 Inledning 

DIS kan beskrivas som en tvåstegsprocess. I det första steget inrättas systemet och de 

presumtiva leverantörerna börjar ansöka om att delta i processen. I det andra steget görs 

tilldelningar av kontrakt enligt systemet.67 Systemet är utformat för att underlätta och minska 

den administrativa belastningen som är associerad med upprepade upphandlingar av 

standardiserade varor, tjänster och byggentreprenader.68 Det förevarande kapitlet syftar till 

att analysera huruvida de nya bestämmelserna faktiskt kommer innebära effektiviserade 

upphandlingar och minska den administrativa bördan för upphandlande myndigheter. Vidare 

kommer de konsekvenser som uppstår i samband med processen för DIS att belysas. 

 

3.2 Upphandlingsförfarandet  
DIS ska i enlighet med direktivet följa bestämmelserna för det selektiva förfarandet, enligt 

vilket enbart inbjudna sökanden får lämna anbud. Förfarandet kan användas i de fall där det 

finns många leverantörer av en viss tjänst eller vara, varför det är både ekonomiskt och 

tidsmässigt fördelaktigt att begränsa antalet anbud som ska prövas. Vid selektivt förfarande 

får upphandlande myndigheter inte förhandla med anbudsgivarna. 69  

 

Enligt det äldre direktivet skulle DIS följa det öppna förfarandet där alla intresserade 

leverantörer kunde begära ut förfrågningsunderlaget och därefter lämna preliminära anbud.70 

Upphandlande myndigheter skulle sedan utvärdera de preliminära anbuden inom 15 dagar 

och därefter ta ställning till huruvida anbuden skulle förkastas. De preliminära anbuden skulle 

underlätta för upphandlande myndigheter att uppskatta huruvida de presumtiva leveran-

törerna skulle ha möjligheten att uppfylla villkoren vid en upphandling. De presumtiva 

leverantörerna hade möjlighet att när som helst förbättra sina preliminära anbud. Trots att det 

ansågs bidra till ökad konkurrens så kritiserades de preliminära anbuden för att inte fylla 

någon praktisk funktion.71  

 

                                                   
67 Se prop. 2015/16:195, s. 558. 
68 Se Arrowsmith, Dynamic Purchasing Systems, s. 17. 
69 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s.129. 
70 Se Lichére m.fl., Modernising Public Procurement, s. 220. 
71 Se Troels Poulsen m.fl., The Public Sector Directive, s. 390. 
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I enlighet med det selektiva förfarandet, som är ett tvåstegsförfarande, ska leverantörerna 

efter en utannonserad upphandling istället ansöka om att få lämna anbud. De upphandlande 

myndigheterna gör därefter ett urval bland leverantörerna och bjuder in de leverantörer som 

uppfyller urvalskriterierna att lämna anbud.72 Således försvinner behovet av utvärdering av 

de preliminära anbuden, vilket också har ansetts utgöra en av de stora bördorna för 

upphandlande myndigheter i samband med DIS. En ändring i direktivet till användning av 

det selektiva förfarandet torde följaktligen medföra en tidsmässigt mer effektiviserad process 

för de upphandlande myndigheterna. Även för leverantörernas del torde ändringen vara 

positiv. De preliminära anbuden ansågs utgöra en barriär för leverantörerna då de var 

tidskrävande att förbereda.73 Det kan sålunda konstateras att förändringen vidare medför 

bättre möjligheter att upprätthålla konkurrensen genom att nya leverantörer kan, när som 

helst under systemets giltighetstid, bli accepterade bara genom att ansöka om att delta i 

enlighet med det selektiva förfarandet.74   

 

Det sedvanliga selektiva förfarandet modifieras emellertid genom uppställda bestämmelser i 

direktivet som anger att de upphandlande myndigheterna inte får begränsa antalet 

leverantörer som får bjudas in för att delta i upphandlingen. Innebörden av bestämmelserna 

är således att samtliga leverantörer som uppfyller urvalskriterierna ska få delta och därigenom 

ha möjlighet till att lämna anbud.75 För de upphandlande myndigheterna torde 

inskränkningen dock innebära att de får tillgång till ett särskilt stort urval av anbud och den 

ökade konkurrensen maximerar i sin tur utnyttjandet av offentliga medel.  

 

För att presumtiva leverantörer ska ha möjlighet att ansluta till systemet under dess 

giltighetstid krävs att de har kännedom om systemets existens. Det är Europeiska unionens 

publikationsbyrå som ska se till att anbudsinfordran rörande DIS kontinuerligt publiceras 

under hela den tid systemet är giltigt.76  

 

                                                   
72 Se Heijboer Gover, Choosing the open or the restricted procedure, s. 192. 
73 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 63 och Risving-Hamer, Regular purchases and aggregated procurement,  
s. 206.  
74 Se Risving-Hamer, Regular purchases and aggregated procurement, s. 206. 
75 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 63. 
76 Se direktiv 2014/24/EU, art. 51 punkt 4 b. 
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3.3 Kriterier avseende leverantörerna - urvalskriterier 
Med urvalskriterier åsyftas de villkor som huvudsakligen avser bedömningen av de 

presumtiva leverantörernas förmåga att genomföra ett kontrakt.77 Kriterierna prövas av de 

upphandlande myndigheterna i processens första steg för DIS, för att avgöra huruvida 

leverantörerna är kvalificerade att delta.78 De urvalskriterier som enligt direktivet kan 

uppställas av upphandlande myndigheter ska handla om leverantörers behörighet att utöva 

yrkesverksamheten i fråga om ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk och 

yrkesmässig kapacitet. Endast dessa kriterier får tillämpas som krav för deltagande, vilket 

torde innebära att andra kriterier, utöver de ovan uppräknade, inte får ställas av de 

upphandlande myndigheterna.79 Bestämmelserna i direktivet syftar till att möjliggöra en 

kontroll av leverantörernas lämplighet och inte till att begränsa medlemsstaternas behörighet 

att fastslå nivån på leverantörers ekonomiska, finansiella och tekniska kapacitet. Syftet är 

således att bestämma vilka referenser eller bevis som ska tillhandahållas för att styrka att 

kraven för att delta i systemet är uppfyllda.80   

 

De upphandlande myndigheterna får inte uppställa sådana urvalskriterier som endast en 

leverantör har möjlighet att uppfylla. Inte heller får upphandlande myndigheter uppställa 

sådana krav som inte har någon koppling till föremålet för upphandlingen eftersom det skulle 

strida mot både likabehandlings- och proportionalitetsprincipen.81 Eftersom det inte finns 

någon tidsbegränsning avseende giltighetstiden för DIS, måste upphandlande myndigheter 

uppställa sådana urvalskriterier som är aktuella och lämpliga under hela giltighetstiden samt 

är proportionella i förhållande till kontraktsföremålet. Att under giltighetstiden för DIS ändra 

urvalskriterierna skulle strida mot öppenhetsprincipen, varför det inte torde vara möjligt att 

ändra kriterierna i något avseende. Vidare ska de upphandlande myndigheterna se till att 

kravet på insyn i enlighet med öppenhetsprincipen uppfylls.82 De presumtiva leverantörerna 

måste alltså kunna ta del av information om uppställda urvalskriterier för att på så vis ha 

                                                   
77 Se dom av den 14 januari 2008, Lianakis m.fl., C-532/06, EU:C:2008:40, punkt 30.  
78 Se prop. 2015/16:195 s. 558. 
79 Se direktiv 2014/24/EU, art.58 punkt 1. Se även lagrådsremiss, Nytt regelverk om upphandling, s. 691. 
80 Se dom av den 20 september 1988, Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 17 och av den 19 juni 2003, 
GAT, C-315/01, EU:C:2003:360, punkt 61. 
81 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46 och 202. 
82 Se dom av den 12 december 2002, Universale-Bau m.fl., C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 93 och dom av 
den 25 april 1996, kommissionen/Belgien (Vallonska bussarna), C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 54. 
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möjlighet att avgöra huruvida de uppfyller kraven och om de kan delta i förfarandet.83 För att 

uppfylla kravet på öppenhet ska samtliga urvalskriterier vara angivna i annonsen eller i 

förfrågningsunderlaget. Inte heller får förfarandet för tilldelningen av kontrakt 

hemlighållas.84 Eftersom DIS utgör en helt elektronisk process där all information om 

upphandlingen finns att tillgå elektroniskt blir all information gällande upphandlingen 

automatiskt lättillgänglig för samtliga leverantörer.85 Förutsatt att de upphandlande 

myndigheterna anger samtliga urvalskriterierna i annonsen, bör kravet på att insyn ska 

lämnas i övrigt kunna uppfyllas enkelt av upphandlande myndigheter.86 

 

3.4 Inför kontraktstilldelning 

3.4.1 Anbudsinfordran och anbudsansökningar 

För att kunna tilldela ett kontrakt ska de upphandlande myndigheterna offentliggöra anbuds-

infordran och ange att upphandlingen görs med stöd av DIS.87 Begreppet anbudsinfordran, 

som används i direktivet, kan framstå som missvisande eftersom det enbart syftar till de 

upphandlande myndigheterna annonserar en upphandling och de presumtiva leverantörerna 

ansöker om att delta på grundval av urvalskriterierna.88 De presumtiva leverantörerna lämnar 

således inga faktiska anbud i steg ett i processen för DIS, i samband med anbudsinfordran.89  

 

Tidsfristen för att inkomma med de första anbudsansökningarna ska enligt direktivet vara 

minst 30 dagar från det att annonsen skickats för publicering.90 Eftersom leverantörer kan 

ansöka löpande under systemets hela giltighetstid gäller den nämnda tidsfristen om 30 dagar 

endast en gång. Upphandlande myndigheter får i samband med den första specifika 

upphandlingen inte ange några ytterligare tidsfrister. När de upphandlande myndigheterna 

sedan bjuder in leverantörer att lämna anbud ska tidsfristen för mottagandet av anbud vara 

                                                   
83 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46 och s. 203. 
84 Se dom av den 16 oktober 2003, Traunfellner, C-421/01, EU:C:2003:549, punkterna 28 och 29. 
85 Upphandlande myndigheter ska med elektroniska medel ge fri tillgång till upphandlingsdokumenten från och 
med den dag då ett förhandsmeddelande, meddelande om upphandling eller meddelande om kontraktstilldelning 
offentliggörs, se direktiv 2014/24/EU, art. 53. 
86 Eftersom DIS ska följa bestämmelserna för selektivt förfarande ska urvalskriterierna anges i annonsen om 
upphandling, se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 144. 
87 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 4 a. 
88 Se prop. 2015/16:195, s. 481. 
89 Se avsnitt 3.3 ovan. 
90 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 2 st. 2. 
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minst tio dagar räknat från den dag då inbjudan att lämna anbud skickats.91 Enligt nu gällande 

regler ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vid ett selektivt förfarande 

vara minst 37 dagar.92 Att tidsfristen enligt de nya bestämmelserna förkortas till nästan en 

tredjedel torde ha att göra med att förfarandet är helt elektroniskt, vilket beräknas spara tid 

för presumtiva leverantörer. 

 

De upphandlande myndigheterna har därefter tio dagar på sig att utvärdera anbuds-

ansökningarna. I enskilda fall finns det möjlighet för de upphandlande myndigheterna att 

förlänga tidsfristen till 15 dagar, dock krävs att de upphandlande myndigheterna kan motivera 

skälet till förlängningen. Ett sådant skäl kan till exempel utgöras av att en upphandlande 

myndighet behöver mer tid till att kontrollera att urvalskriterierna uppfyllts eller för att 

granska ytterligare dokumentation.93 Vidare ges en generell möjlighet att förlänga tidsfristen 

för utvärderingen vid den första specifika tilldelningen om ingen anbudsinbjudan skickats 

ut.94 En förutsättning därutöver är att ingen anbudsinbjudan utfärdats under den förlängda 

perioden för utvärdering.95 Orsaken till att tidsfristen får förlängas torde vara att de 

upphandlande myndigheterna initialt kan få in många ansökningar och en förlängd 

utvärderingsperiod minskar således den administrativa bördan.96   

 

Vidare är det upp till de upphandlande myndigheterna att själva bestämma hur ofta 

granskningen av anbudsansökningarna ska förekomma. De upphandlande myndigheterna 

kan exempelvis besluta om att granskningen av anbudsansökningarna ska genomföras endast 

en gång per vecka.97 Det förutsätter dock att de angivna tidsfristerna för granskning av varje 

anbudsansökning hålls. Bestämmelsen torde innebära en förenkling i det administrativa för-

farandet för upphandlande myndigheter, genom att de tillåts att systematisera granskningarna 

istället för att granskningen av anbudsansökningarna ska göras löpande.  

 

                                                   
91 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 2 b. och Bickerstaff, E-Procurement, s. 143. 
92 Se 8 kap. 3 § LOU. 
93 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 5 st. 1 och skäl 64. 
94 Med anbudsinbjudan avses en inbjudan till leverantörerna att lämna faktiska anbud. 
95 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 5 st. 2. Upphandlande myndigheter måste i upphandlingsdokumenten 
ange vilken tidsfrist för förlängning den avser att tillämpa, se prop. 2015/16:195, s. 481 f. 
96 Se Trepte, Public Procurement in the EU, s. 413 ff. 
97 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 64. 
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Avslutningsvis ska nämnas att upphandlande myndigheter är skyldiga att snarast möjligt 

underrätta varje anbudssökande och anbudsgivare när ett beslut om tillträde till DIS fattats.98 

Enligt regeringen tar bestämmelsen sikte på att underrättelseskyldigheten endast ska gälla i 

förhållande till den leverantör som beslutet avser.99 Mer önskvärt hade varit om be-

stämmelsen tolkats så att en underrättelse skulle gå ut även till övriga anbudssökande och 

anbudsgivare än enbart den berörda leverantören. Ett sådant förfarande skulle medföra större 

öppenhet i systemet avseende konkurrensen samtidigt som det rimligtvis inte skulle innebära 

en ökad administrativ börda för de upphandlande myndigheterna eftersom processen för DIS 

sker elektroniskt.  

 

3.4.2 Förhandsmeddelande som anbudsinfordran 

En nyhet i det nya direktivet är att upphandlande myndigheter får göra anbudsinfordran 

genom ett förhandsmeddelande.100 Av förhandsmeddelandet som används som anbudsin-

fordran ska det bland annat framgå vilket typ av tilldelningsförfarande det rör sig om.101 

Huruvida det selektiva förfarandet kommer att drivas med stöd av DIS ska framgå av 

förhandsmeddelandet. Vidare ska, så långt det är känt, en kortfattad beskrivning av urvals- 

och tilldelningskriterierna anges.102 Därutöver uppställs krav om att i förhandsmeddelandet 

som används som anbudsinfordran ska det anges att tilldelning kommer att ske utan 

ytterligare annonsering och att de leverantörer som är intresserade av att delta ska lämna 

intresse.103 Informationen som ska framgå är således tämligen utförlig, till skillnad från den 

begränsade informationen som ska framgå av vanliga förhandsmeddelanden som används 

endast för att upplysa om kommande upphandlingar.104 För de presumtiva leverantörernas 

del innebär den utförliga informationen ett tillräckligt bra underlag för att kunna avgöra 

huruvida de är intresserade av att delta i upphandlingen, om de uppfyller urvalskriterierna 

och om de sedermera också kan lämna anbud. Vidare torde omfattningen av den 

                                                   
98 Se direktiv 2014/24/EU, art. 55 punkt 1. 
99 Se prop. 2015/16:195, s. 568 f. 
100 Se direktiv 2014/24/EU, art. 26 punkt 5 och prop. 2015/16:195, s. 346. 
101Anbudsinfordran genom förhandsmeddelande förutsätter att kontrakt tilldelas antingen genom det selektiva 
eller det förhandlade förfarandet, se direktiv 2014/24/EU, art. 26 punkt 5. I den nya LOU kommer termen 
förhandsannons istället att användas, se prop. 2015/16:195, s. 601. I framställningen kommer emellertid det 
begrepp som används i direktivet att användas, nämligen förhandsmeddelande.  
102 Se direktiv 2014/24/EU, bilaga V del B II.  
103 Se direktiv 2014/24/EU, art. 48 punkt 2 b. 
104 Se direktiv 2014/24/EU, bilaga V del B I. 
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informationen som ska anges i förhandsmeddelandet bidra till att fler presumtiva leverantörer 

anmäler sitt intresse, än om underlaget hade varit mindre omfattande.  

 

Förhandsmeddelande med anbudsinfordran ska inte offentliggöras på de upphandlande 

myndigheternas upphandlarprofil.105 Det medför att den upphandlande myndigheten inte 

heller behöver skicka ett e-postmeddelande till kommissionen, vilket vid förhands-

meddelanden om kommande annonsering är en förutsättning.106 Det innebär följaktligen en 

lättnad avseende administrationen kring offentliggörande av förhandsmeddelanden som 

används som anbudsinfordran. 

 

De upphandlande myndigheterna ska sedan bjuda in de presumtiva leverantörerna, som efter 

det att förhandsmeddelandet blivit offentligt, anmält intresse att också bekräfta detsamma.107 

Sammantaget kan konstateras att följden för upphandlande myndigheter blir att annonsering 

inte behöver göras på nytt när upphandlingen väl ska göras och själva upphandlings-

förfarandet kan göras snabbare. Anbudsinfordran genom förhandsmeddelande torde även 

innebära en fördel för potentiella anbudssökande avseende planeringen av sina uppdrag. 

 

3.4.3 ESPD - ett nytt enhetligt upphandlingsdokument 

I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan för upphandlande myndigheter har 

bestämmelser om ytterligare en nyhet tagits in i det nya direktivet, nämligen bestämmelser 

om ESPD.108 En presumtiv leverantör får lämna in ett ESPD som är en egenförsäkran och 

utgör ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller de av upphandlande myndigheter 

uppställda urvalskriterierna.109 Den preliminära bevisningen utfärdas elektroniskt och 

ersätter sådana intyg som utfärdas av officiella myndigheter eller tredje man. ESPD utgör 

                                                   
105Se direktiv 2014/24/EU, art. 48 punkt 2 st. 2. Med upphandlarprofil menas en sammanställning av uppgifter 
som är tillgängliga på en upphandlande myndighets webbplats och som innehåller information om den 
upphandlande myndigheten och dess upphandlingar, se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, 
 s. 170.  
106 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 170. 
107 Förhandsmeddelandet ska avsändas tidigast 35 dagar och senast 12 månader före den dag då inbjudan att 
bekräfta intresse skickas, se direktiv 2014/24/EU, art. 48 punkt 2 d och art. 54 punkt 1. 
108 Motsvarande bestämmelser finns inte i nuvarande LOU, se även prop. 2015/16:195, s. 296. 
109 Av dokumentet ska även framgå vilken myndighet eller tredje part som svarar för att frambringa 
kompletterande dokument samt en formell förklaring om att de kompletterande dokumenten kan lämnas in utan 
dröjsmål, se vidare art. 59 och Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1308 ff. 
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alltså en formell förklaring från leverantören om att den bland annat uppfyller urvals-

kriterierna och kan inge sådan bevisning som efterfrågas av de upphandlande 

myndigheterna.110 De upphandlande myndigheterna ska dock utföra en kontroll, genom att 

samla in bevisning i steg två, innan ett kontrakt tilldelas.111 Utvärderingen av 

urvalskriterierna kommer således att ske på grundval av den preliminära bevisningen. Kravet 

på att utvärdering av anbuden ska ske inom tio dagar, med möjlighet till förlängning, torde 

sålunda vara proportionerligt gentemot de upphandlande myndigheterna. Möjligheten att 

använda sig av ESPD torde leda till en förenkling även för leverantörerna. Vidare torde 

bestämmelserna innebära minskade hinder för gränsöverskridande deltagande eftersom 

ESPD är, som nämnts, ett enhetligt standardformulär. Leverantörernas formella förklaringar 

kommer därför att utformas på samma eller liknande sätt och de problem som kan uppstå vid 

formuleringar och andra språkfrågor torde följaktligen minska.112  

 

ESPD utgör vidare en formell förklaring för att skäl för uteslutning av leverantören inte 

föreligger.113 En leverantör ska, enligt bestämmelserna i det nya direktivet, uteslutas om 

denne bland annat begått bedrägeribrott, penningtvättbrott eller korruptionsbrott.114 För 

svenskt vidkommande torde bevisningen, för att ingen av uteslutningsgrunderna föreligger, 

bestå i utdrag ur belastningsregistret.115 Enligt de nuvarande bestämmelserna ska en kontroll 

av belastningsregister göras endast när det finns grundad anledning att anta att leverantören 

ska uteslutas Med det nya direktivets intågande ska istället en kontroll, som tidigare har 

nämnts, utföras varje gång innan kontraktstilldelning görs.116 Upphandlande myndigheter har 

enligt den svenska lagstiftningen ingen möjlighet att begära utdrag ur belastningsregister på 

andra personers vägnar.117 Således är det de enskilda personerna i leverantörens verksamhet, 

vilka är uppräknade i artikel 57 i det nya direktivet, som personligen ska begära utdrag ur 

                                                   
110 Se direktiv 2014/24/EU, art. 59 och Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1304 ff. 
111 Se direktiv 2014/24/EU, art. 56. 
112 Se även prop. 2015/16:195, s. 707. 
113 Se direktiv 2014/24/EU, art. 57 och 59 punkt 1 a.  
114 Se vidare direktiv 2014/24/EU, art. 57 punkt 1. 
115 se prop. 2015/16:195, s. 771. 
116 Se 10 kap. 1 § st. 3 LOU. 
117 Se 2, 3 och 6 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister.  
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belastningsregistret.118 Informationen delges skriftligen och icke på elektronisk väg.119 Det 

nyss sagda innebär ett avsteg från bestämmelsen om att all kommunikation vid DIS ska ske 

med elektroniska medel.120 Dessutom innebär förfarandet en ökad administrativ börda och 

även kostnader för leverantörerna eftersom utdraget lämnas ut kostnadsfritt endast en gång 

per år, därefter är det avgiftsbelagt.121 Det kan således konstateras att det finns ett behov av 

att anpassa regelverket om tillgång till utdrag ur belastningsregistret, eftersom det i enlighet 

med de nya bestämmelserna om ESPD är obligatoriskt för upphandlande myndigheter att 

genomföra en kontroll. Förfarandet kompliceras ytterligare genom att den administrativa 

bördan istället faller på leverantörerna. Vidare kan förfarandet med kontroll inför varje 

kontraktstilldelning leda till försenade upphandlingar eftersom belastningen för 

utfärdandeorganet också ökar.122 

 

Upphandlande myndigheter får när som helst under DIS giltighetsperiod begära in en ny, 

uppdaterad, version av ESPD från de inbjudna leverantörerna. Leverantörerna ska inkomma 

med ny version av ESPD inom fem dagar från det att en upphandlande myndighet skickade 

ut sin begäran.123 Det framgår varken av direktivet eller av propositionen huruvida en 

upphandlande myndighet kan vända sig till en enskild leverantör och begära in en ny version 

av ESPD eller om den upphandlande myndigheten måste vända sig till samtliga leverantörer 

som finns upptagna i upphandlingen som drivs med DIS.124 Utifrån likabehandlingsprincipen 

torde kunna motiveras att den upphandlande myndigheten bör begära in en egen försäkran 

från samtliga leverantörer när den ser ett behov av en förnyad och uppdaterad sådan från en 

av leverantörerna. Dock kommer leverantörernas ESPD ha varit inlämnad vid olika 

tidpunkter varför vissa leverantörers ESPD kan vara mer uppdaterad än andras. Eftersom de 

åtgärder som vidtas ska, i enlighet med proportionalitetsprincipen, vara både nödvändiga och 

lämpliga kan det därmed ifrågasättas huruvida det skulle vara i paritet med proportionalitets-

principen att begära ett förnyat dokument från samtliga leverantörer om det inte faktiskt är 

                                                   
118 Se 9 § lagen om belastningsregister. Uteslutning ska ske om någon av personerna i leverantörens 
organisation, som är ansvarig för förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller är behörig att företräda, fatta 
beslut om eller kontrollera det, har begått brott, se direktiv 2014/24/EU, art. 57 punkt 1. 
119 Se 9 § lagen om belastningsregister.  
120 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 3. 
121 Se 9 § lagen om belastningsregister. 
122 Utdragen hanteras av Polismyndigheten, se https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-
belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/, lydelse 9/12-2016. 
123 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 7. 
124 Jfr direktiv 2014/24/EU och prop. 2015/16:195.  
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motiverat.125 Genom det förda resonemanget torde en begäran om uppdaterat ESPD från 

vissa av de i systemet antagna, leverantörerna kunna motiveras även med hänsyn till 

likabehandlingsprincipen.  

 

3.5 Kontraktstilldelning 

3.5.1 Tilldelningskriterier 

För att tilldela ett kontrakt ska upphandlande myndigheter bjuda in samtliga leverantörer som 

antagits i DIS att lämna anbud.126 Det är således enbart de leverantörer som redan finns i 

systemet som kan lämna anbud på det specifika kontraktet som ska tilldelas. De 

upphandlande myndigheterna utvärderar sedan de inkomna anbuden och tilldelar därefter 

kontraktet till den leverantör som bäst uppfyller tilldelningskriterierna.127 För det fall DIS 

delats in i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader ska de anbudsgivare som 

berörs i respektive kategori bjudas in att lämna anbud.128  

 

Det finns för närvarande två tilldelningsgrunder i offentlig upphandling. En upphandlande 

myndighet kan välja om den ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller det 

anbud med lägst pris.129 Vinnande anbud slutligen bör väljas med utgångspunkt i vad en 

upphandlande myndighet anser vara den ekonomiskt bästa lösningen. Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet användas som ett överordnat begrepp där tilldelningsgrunderna istället 

utgörs av antingen lägst pris eller det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Eftersom 

tanken med DIS är att konkurrensen ska vara hög, torde en upphandlande myndighet med 

fördel kunna välja den tilldelningsgrund som utgörs av bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet. Den upphandlande myndigheten skulle då få varor, tjänster eller byggentreprenader 

av bra kvalitet samtidigt som priset pressas på grund av det stora antalet leverantörer som 

deltar. Förändringen torde dock avse endast en förändring i terminologi och alltså inte 

                                                   
125 Se vidare De Búrca, The Principle of Proportionality, s. 105 ff.  
126 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 6 och art. 54. 
127 Se Trepte, Public Procurement in the EU, s. 414. Med tilldelningskriterier avses sådana kriterier som är att 
hänföra till föremålet för upphandlingen. Vidare måste tilldelningskriterierna vara förenliga med de allmänna 
rättsprinciperna, se dom av den 17 september 2002, Concordia Bus Finlandia, C-513/99, EU:C:2002:495 och 
Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 157 f.  
128 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 6. 
129 Se direktiv 2014/24/EU, skälen 89-94 och 97-99 samt art. 67. 
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innebära någon större förändring i praktiken då lägsta pris avses innefattas i begreppet det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.130  

 

Vidare får tilldelningskriterierna preciseras i anbudsinbjudan om en upphandlande 

myndighet anser att ett sådant behov finns. Anledningen till att tilldelningskriterierna får 

preciseras torde vara att inledningsfasen av DIS fungerar mer som en registrerings- och 

publicitetsmekanism för framtida upphandlingar och kriterierna kan senare således skilja sig 

från de mer allmänna kriterierna som anges från början.131 Tilldelningskriterierna ska vid det 

selektiva förfarandet, alltså det förfarandet som tillämpas vid användningen av DIS, som 

huvudregel anges i förfrågningsunderlaget.132   

 

3.5.2 Informationen i upphandlingsdokumenten 

Begreppet förfrågningsunderlag har i det nya direktivet ersatts med begreppet upphandlings-

dokument.133 Upphandlingsdokument är ett vidare begrepp än förfrågningsunderlag eftersom 

begreppet bland annat även innefattar upphandlingsannonsen.134 I framställningen nedan 

motsvaras således begreppet upphandlingsdokument av det nuvarande begreppet för-

frågningsunderlag.135 

 

Av upphandlingsdokumenten ska enligt direktivet minst framgå vilka kvantiteter och vilka 

typ av köp som DIS avser.136 De upphandlande myndigheterna måste således redan på 

förhand uppskatta hur stora kvantiteter de avser att köpa in under giltighetstiden för ett DIS. 

Upphandlingsdokumenten får nämligen inte ändras under upphandlingens gång utan de ska 

                                                   
130 Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 737 f. Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet bör i enlighet med direktivet fastställas på grundval av priset eller kostnaden genom en 
kostnadseffektivitetsanalys, se direktiv 2014/24/EU, art. 67 punkt 2. 
131 Se även Trepte, Public Procurement in the EU, s. 414. 
132 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 146. 
133 Observera att upphandlingsdokument inte är detsamma som ESPD. 
134 För fler exempel se art. 2 punkt 13. Begreppet förfrågningsunderlag kommer inte heller att användas i nya 
LOU, främst med hänvisning till att det inte nämns i det nya direktivet överhuvudtaget, se prop. 2015/16:195, 
s. 349. 
135 Den nuvarande definitionen av förfrågningsunderlag är ”…det underlag för anbud som den upphandlande 
myndigheten tillhandahåller en leverantör.”, se 2 kap. 8 § LOU. 
136 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 4 b. 



 
 

30 

vara helt klara när upphandlingen påbörjas.137 EU-domstolen har fastställt att en sådan 

ändring under upphandlingsförfarandet skulle stå i strid med öppenhetsprincipen.138   

 

Kravet på angivande av kvantiteten på det som ska upphandlas i upphandlingsdokumenten 

kan utgöra ett hinder vid användningen av DIS, eftersom det kan vara svårt för upphandlande 

myndigheter att redan på förhand utarbeta ett sådant upphandlingsdokument. Det kan leda 

till att upphandlande myndigheter inte utnyttjar möjligheten att driva en upphandling med 

DIS under en längre period och kan istället komma att begränsa DIS giltighetstid till bara ett 

par år.139 Det kommer följaktligen att bero på hur långt fram i tiden en upphandlande 

myndighet kan uppskatta kvantiteten av de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska 

upphandlas för att på så sätt kunna avgöra giltighetstiden för ett DIS. Sannolikt kommer dock 

bestämmelsen inte få önskad effekt i praktiken.140  

 

3.6 DIS som drivs av inköpscentraler 

Det är inte ovanligt att stora upphandlingar drivs av inköpscentraler.141 Ofta anses 

upphandlingar som drivs av inköpscentraler vara fördelaktiga för upphandlande myndigheter 

eftersom de inte behöver sköta administrationen kring upphandlingsförfarandet.142 Inköps-

centralerna följer bestämmelserna i LOU och de upphandlande myndigheterna kan använda 

de kontrakt som tilldelats av inköpscentralerna direkt, utan att själva behöva konkurrens-

utsätta upphandlingen.143 I enlighet med bestämmelserna i direktivet får även DIS drivas av 

en inköpscentral.144 Upphandlande myndigheter får således utnyttja de kontrakt som tilldelats 

av en inköpscentral för att göra avrop på varor, tjänster eller byggentreprenader. Vidare anges 

                                                   
137 Se dom av den 25 november 2003, kommissionen/Spanien, C-278/01, EU:C:2003:635, punkt 53. 
138 Se även Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 157. 
139 Nyttan av att kvantiteterna ska anges i upphandlingsdokumentenen har även ifrågasatts utav en av 
remissinstanserna, se prop. 2015/16:195, s. 563. 
140 Se även resonemanget om angivande av kvantitet i avsnitten 3.6 och 4.2. 
141 En inköpscentral är en upphandlande myndighet, se direktiv 2014/24/EU, skäl 69 och Sundstrand, Offentlig 
upphandling – en introduktion, s. 94. 
142 Se Andrecka, Framework agreements, s. 137. 
143 En inköpscentral kan antingen agera ombud åt de upphandlande myndigheterna och sköta den praktiska 
upphandlingen varpå de upphandlande myndigheterna själva undertecknar kontrakten eller också ingå kontrakt 
med leverantörer om varor, tjänster och byggentreprenader som är avsedda för andra myndigheter. Det sagda 
innebär att upphandlande myndigheter i det förstnämnda fallet ger inköpscentraler i uppdrag att genomföra 
upphandlingar och sedan i eget namn fatta ett tilldelningsbeslut. Se vidare Sundstrand, Offentlig upphandling - 
en introduktion, s. 94. 
144 Se direktiv 2014/24/EU, art. 37 punkt 1 och skäl 69. 
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i direktivet att en upphandlande myndighet fullgör sina skyldigheter enligt direktivet när den 

gör anskaffningar med hjälp av DIS som drivs av en inköpscentral.145 Bestämmelsen torde 

syfta till att säkerställa att upphandlande myndigheter ska kunna avhända sig ansvaret för att 

upphandlingsregelverket följs genom att använda sig av en inköpscentral för anskaffningar. 

Inköpscentraler kan vidare agera ombud för den upphandlande myndigheten och i det fallet 

ansvarar den uppdragsgivande upphandlande myndigheten för att bestämmelserna iakttas.146 

 

I direktivet finns inga bestämmelser som särskilt reglerar förfarandet för DIS när det drivs av 

inköpscentraler. Dock ska bestämmelserna för det selektiva förfarandet följas och 

anbudsinbjudan ska skickas ut till samtliga de leverantörer som uppfyller urvalskriterierna. 

Frågan om vem, det vill säga antingen inköpscentralen eller de upphandlande myndigheterna, 

som ska utvärdera anbuden regleras inte närmare. Det torde således vara upp till 

inköpscentralerna att från fall till fall bestämma hur utvärderingen av anbuden ska gå till.147  

 

För det fall DIS ska användas av andra upphandlande myndigheter än inköpscentralen ska 

det anges i anbudsinfordran.148 Det ställs däremot inget krav på att det av anbudsinfordran 

ska framgå vilka upphandlande myndigheter som kommer att använda sig av systemet. Det 

sagda torde följaktligen innebära att DIS är öppet för andra upphandlande myndigheter, 

förutsatt att det anges i anbudsinfordran, oavsett om de upphandlande myndigheterna 

identifierats i anbudsinfordran eller ej.149 Alltså kan nya upphandlande myndigheter, likt 

leverantörer, ansluta till DIS som drivs av en inköpscentral under dess giltighetstid. Av 

öppenhetsprincipen följer att uppgifter som gäller för förfarandet för tilldelning av kontrakt 

inte hemlighålls.150 Leverantörerna ska i enlighet med principen få tillgång till de uppgifter 

som krävs för att kunna tillkännage sitt intresse av att delta i tilldelningsförfarandet.151 Att 

inte ange namnen på de upphandlande myndigheter som kommer att använda sig av DIS kan 

                                                   
145 Se direktiv 2014/24/EU, art. 37 punkt 2.  
146 Se prop. 2009/10:180, s. 264. 
147 Se p prop. 2015/16:195, s. 564. 
148 Se direktiv 2014/24/EU, art. 37 punkt 1. 
149 Se prop. 2015/16:195, s. 560. 
150 Se prop. 2006/07:128, s. 155 och Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga 
kontrakt, s. 46. 
151 Se dom av den 21 juli 2005, Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, punkt 21. 
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medföra bristande transparens för leverantörerna, eftersom de inte får information om bland 

annat var de ska leverera de varor eller tjänster som kommer att anskaffas.152  

 

Problematiken kring att redan från början behöva ange kvantiteten av det som ska upphandlas 

bör belysas även när det gäller sådana upphandlingar som görs av inköpscentraler. Som 

nämnts ovan kan nya upphandlande myndigheter använda DIS som drivs av en inköpscentral 

under systemets hela giltighetstid.153 Inköpscentralen måste sålunda redan från början 

uppskatta vilka kvantiteter av exempelvis varor som kommer att anskaffas under DIS 

giltighetstid. Denna uppskattning kan som redan berörts vara svår att göra på förhand. 

Uppskattningen försvåras ytterligare eftersom det inte är möjligt för inköpscentralen att på 

förhand kunna uppskatta hur många upphandlande myndigheter som kommer att använda det 

DIS som drivs av inköpscentralen. Inte heller torde inköpscentralen kunna uppskatta vilka 

behov de tillkomna upphandlande myndigheterna kommer att ha. Det sagda torde innebära 

att bestämmelsen om angivande av kvantiteten av det som ska upphandlas riskerar att inte få 

önskat genomslag i praktiken. De upphandlande myndigheterna kommer endast kunna ange 

en ungefärlig, icke bindande, uppskattning för att på så sätt ge leverantörerna en fingervisning 

om värdet av kontraktet.154  

 

3.7 Avgifter 

Huvudregeln för statliga och kommunala myndigheter är att de ska kunna ta betalt 

motsvarande en självkostnad för att framställa ytterligare exemplar av ett förfrågnings-

underlag.155 Självkostnadsprincipen gäller således för de nyss nämnda upphandlande 

myndigheterna vad gäller administrativa avgifter.156 Inga administrativa avgifter får emeller-

tid tas ut från leverantörerna under ett DIS giltighetstid i enlighet med bestämmelserna i det 

nya direktivet, eftersom det skulle ha en konkurrensbegränsande effekt.157 Dylika 

begränsningar finns inte uttryckligen angivna i direktivet vad gäller övriga upphandlings-

förfaranden. Det sagda innebär således att varken statliga eller kommunala myndigheter får 

                                                   
152 Se vidare avsnitt 4.2. 
153 Se direktiv 2014/24 EU, art. 34 punkt 4 b. 
154 Se direktiv 2014/24/EU, art. 5 punkt 5. Upphandlande myndigheter ska ange det högsta uppskattade värdet 
exklusive mervärdesskatt av samtliga planerade kontrakt under DIS giltighetstid.  
155 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 147. 
156 Se 1 a § avgiftsförordningen (1992:191) och 8 kap. 3 c § KomL. 
157 Se prop. 2015/16:195, s. 565. 
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ta ut administrativa avgifter i enlighet med självkostnadsprincipen i samband med en 

upphandling som drivs med DIS.158 Däremot finns inget hinder mot att upphandlande 

myndigheter, såsom inköpscentraler, tar ut avgifter från andra upphandlande myndigheter.159 

 

Inköpscentraler såsom Statens inköpscentral finansieras genom bland annat avgifter från de 

leverantörer som inköpscentralen tecknat ramavtal med.160 Inköpscentraler kommer således 

behöva få in intäkter även när de driver upphandlingar med stöd av DIS. Huruvida 

inköpscentraler även i fortsättningen kommer ha möjlighet att ta ut avgifter från leveran-

törerna i samband med DIS är avhängigt frågan huruvida dessa avgifter utgör sådana 

administrativa avgifter som avses i direktivet. Regeringens mening är att avgiften som 

inköpscentraler tar ut inte utgör en sådan administrativ avgift som avses i direktivet, utan bör 

i stället ses som en avtalsrättslig fråga.161 Det sagda innebär således att inköpscentraler 

kommer ha fortsatt möjlighet att ta ut avgifter för finansiering från leverantörerna. 

 

Slutligen anges i direktivet att upphandlande myndigheter ska ge de presumtiva leverantörer-

na en fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten under DIS 

giltighetstid. Möjligheten att ta del av dokumenten ska ges med elektroniska medel.162 Att ge 

tillgång till upphandlingsdokumenten torde inte innebära några administrativa kostnader och 

inte heller utgöra någon större administrativ börda för upphandlande myndigheter eftersom 

processen sker på elektronisk väg. För att uppfylla kravet räcker det för upphandlande 

myndigheter att ange en länk till en sida där upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för 

samtliga leverantörer, därigenom upprätthålls även de allmänna rättsprinciperna.163 

 

3.8 Sammanfattning 
Syftet med kapitlet har varit att analysera om de nya bestämmelserna avseende DIS kommer 

att medföra effektiviserade upphandlingar och om bestämmelserna vidare innebär att den 

administrativa bördan minskas för upphandlande myndigheter. Även de konsekvenser som 

uppstår i samband med processen för DIS har diskuterats. 

                                                   
158 Se avsnitt 5.4 nedan. 
159 Risving-Hamer, Regular purchases and aggregated procurement, s. 206.  
160Se http://www.kammarkollegiet.se/om-kammarkollegiet/organisation/finansiering, lydelse 31/10-2016. 
161 Se prop. 2015/16:195, s. 565. 
162 Se direktiv 2014/24/EU, art. 53. 
163 Webbadressen kan exempelvis anges i inbjudan att bekräfta intresse, se direktiv 2014/24/EU, art. 53. 
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Inledningsvis påpekades att en övergång från det öppna till det selektiva förfarandet innebär 

att processen blir tidsmässigt mer effektiv både för upphandlande myndigheter och för 

leverantörer. De relativt korta tidsfristerna för de upphandlande myndigheterna när det 

exempelvis gäller anbudutvärdering kan motiveras med att processen för DIS sker på 

elektroniskt vis. Bestämmelserna är således proportionerliga avseende tidsfrister gentemot 

de upphandlande upphandlande myndigheterna. Att förfarandet är elektroniskt medför i sig 

att processen effektiviseras. Det har även kunnat konstateras att en del av bestämmelserna, 

såsom de är utformade, inte nödvändigtvis i alla avseenden innebär effektiviseringar i 

anskaffningsprocessen. Bestämmelser gällande leverantörens ESPD och utdrag ur 

belastningsregistret medför ett avsteg från huvudregeln om att all kommunikation vid DIS 

ska ske med elektroniska medel. Istället för effektivisering kan bestämmelsen få till följd att 

upphandlingar försenas. En annan bestämmelse som inte får önskad effekt i praktiken är att 

upphandlande myndigheter och inköpscentraler på förhand ska kunna uppskatta kvantiteterna 

av det som ska upphandlas, något som, i vart fall för inköpscentraler, inte torde vara möjligt 

i praktiken. 

 

Vidare har betydelsen av de allmänna rättsprinciperna poängterats i kapitlet. Bestämmelserna 

för DIS kan komma i konflikt med de allmänna rättsprinciperna vid flertalet tillfällen under 

de olika momenten i processen för DIS. Framställningen har således visat att det ställs högra 

krav på upphandlande myndigheter att i stor utsträckning beakta principerna vid 

användningen av DIS vilket är en förutsättning för att kunna genomföra lagenliga 

upphandlingar.  
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4. DIS och ramavtal 

4.1 Inledning 

Det har konstaterats att DIS, i dess tidigare utformning, inte har fått stort genomslag i 

medlemsstaterna. Bestämmelserna avseende systemet har därför förenklats i syfte att 

effektivisera anskaffningsprocessen. För att utröna huruvida DIS, enligt det nya direktivet, 

faktiskt innebär en förenkling samt vilka för- och nackdelar som finns förknippade med 

systemet kommer det att jämföras med ramavtal som besitter liknande egenskaper som DIS 

men som, till skillnad från DIS, fått stort genomslag i praktiken.164 Avsikten med förevarande 

avsnittet är att klargöra om, och i vilka specifika avseenden jämfört med ramavtal, DIS 

innebär en förenkling i anskaffningsprocessen. 

 

4.2 Bestämmelser för ramavtal 

DIS jämförs ofta med ramavtal165, dock finns flertalet skillnader mellan dessa två 

tillvägagångssätt för upphandling.166 Till skillnad från DIS är huvudregeln för ramavtal att 

det inte ska ha en längre giltighetstid än fyra år.167 Vidare finns det ingen möjlighet att ansluta 

under ett ramavtals löptid för varken nya leverantörer eller, när det gäller ramavtal som en 

inköpscentral använder, upphandlande myndigheter. Anledningen till inskränkningen om 

fyra år finns torde vara för att konkurrensen på marknaden inte oskäligt ska begränsas.168 

Fördelen med DIS blir särskilt tydlig i det här avseendet då leverantörer inte utestängs under 

en period som kan sträcka sig upp till fyra år eller, i vissa fall, längre. 

 

När det gäller ramavtal, kan de upphandlande myndigheterna välja huruvida de vill ingå 

ramavtal med en eller flera leverantörer.169 De upphandlande myndigheterna kan alltså be-

gränsa det antal leverantörer som ska upptas i ramavtal. Leverantörerna ska då uppfylla de, 

av de upphandlande myndigheterna, uppställda urvalskriterierna och i samma skede lämna 

                                                   
164 Se bland annat direktiv 2014/24/EU, skäl 60 där det föreskrivs att ”ramavtal är ett instrument som har använts 
i stor utsträckning och betraktas som en effektiv upphandlingsmetod i hela Europa”. 
165 Definitionen av ramavtal enligt nuvarande LOU är ”ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 
myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under 
en given tidsperiod”, se 2 kap. 15 § LOU och Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 90 ff. om 
ramavtal. 
166 Se till exempel Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1348 och Sánchez Graells, 
Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 454. 
167 Se 5 kap. 3 § LOU, en löptid på längre än fyra år får endast förekomma om det finns särskilda skäl. 
168 Se Arrowsmith, Dynamic Purchasing Systems, s. 25. 
169 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 1. 
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godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna.170 Vidare innebär bestämmelserna 

om ramavtal att leverantörerna måste konkurrera om att upptas i ett ramavtal, medan det i 

DIS inte finns något element av konkurrens i anbudsansökningsskedet.171 För leverantörernas 

del innebär det följaktligen att möjligheten att få delta i konkurrensen om en eventuell 

tilldelning av kontrakt är större vid DIS än vid ramavtal. En ytterligare fördel med DIS är att 

det är mindre ömtåligt för det fall en leverantör faller bort, exempelvis genom att gå i konkurs. 

För det fall ett ramavtal ingåtts med enbart en leverantör blir det väldigt sårbart om den 

leverantören försvinner.   

 
I enlighet med förtydligandet i det nya direktivet ska de upphandlande myndigheterna enkelt 

och otvetydigt identifieras i ett ramavtal.172 Det sagda medför att de upphandlande 

myndigheterna som kommer att använda sig av det ramavtal som en inköpscentral 

upphandlat ska vara identifierade. Till skillnad från vad gäller vid DIS leder bestämmelserna 

för ramavtal till ökad öppenhet för leverantörerna, eftersom de vet vilka upphandlande 

myndigheter som kan komma att avropa från ramavtalet. Det betyder vidare att 

leverantörerna vid ramavtal vet inom vilket geografiskt område som avrop kan komma att 

ske. Emellertid innebär det för de leverantörer som finns antagna i DIS att de i steg ett kan 

ansöka om att delta i systemet och först i steg två bestämma sig huruvida de de facto vill 

lämna anbud, beroende på om det tilltänkta avtalet, sett till bland annat dess geografiska 

område, passar leverantören. Leverantören har således större frihet att i DIS välja vilka avtal 

den kan tänka sig att ingå. Framförallt beror friheten på att en upphandlande myndighet kan 

i villkoren för ett ramavtal föreskriva att leverantörerna exempelvis måste lämna anbud vid 

avrop.173  

 
4.3 Ramavtal med alla villkor fastställda 

Tilldelning av kontrakt i ett ramavtal kan ske på två sätt: med eller utan förnyad 

konkurrensutsättning.174 Ramavtal där alla villkor är fastställda måste innehålla villkor i form 

av objektiva villkor, för att säkra att tilldelning utan förnyad konkurrensutsättning sker på ett 

                                                   
170 Se 5 kap. 4 och 5 §§ och 12 kap. 1 § st. 2 LOU.  
171 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1370. 
172 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 60. 
173 Eftersom ramavtal utgör ett avtal kan en upphandlande myndighet uppställa sådana villkor, se 2 kap. 15 § 
LOU och http://www.konkurrensverket.se/fragor-och-svar/vad-gor-vi-om-vi-inte-far-in-nagra-avropssvar-vid-
avrop-pa-ramavtal/, lydelse 30/11-2016. 
174 Se 5 kap. 6 och 7 §§ LOU och Trepte, Public Procurement in the EU, s. 436 f. 
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objektivt sätt.175 Med objektiva villkor avses objektivt definierade fördelningsnycklar, som 

uppfyller kravet på objektivitet och transparens. En fördelningsnyckel, som enligt regering-

ens mening uppfyller de nämnda kraven är rangordning av leverantörer.176 Med rangordning 

avses att den leverantören som lämnat det bästa anbudet rangordnas högst och kommer i fråga 

för avrop i första hand under hela ramavtalets löptid.177 Leverantörerna i DIS rangordnas 

däremot inte på samma sätt, utan kontrakt tilldelas till den leverantör som har det anbud med 

lägst pris eller erbjuder det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet inför varje 

kontraktstilldelning.178 Det finns således en risk med ramavtal att samtliga avrop görs från en 

och samma leverantör under hela löptiden, medan de leverantörer som rangordnats lägre inte 

blir avropade från alls. Samma risk torde vara lägre vid användningen av DIS eftersom 

upphandlande myndigheter inte utgår från en på förhand fastställd turordning, utan samtliga 

anbud som kommer in vid en anbudsinbjudan prövas på lika villkor. Det sagda torde även 

innebära att det uppstår lägre konkurrens bland leverantörerna i ett ramavtal i samband med 

tilldelning av kontrakt i ett ramavtal jämfört med konkurrensen som uppstår i DIS. 

 

Bestämmelserna för ramavtal med alla villkor fastställda ger således de upphandlande 

myndigheterna möjlighet att direkt avropa från en leverantör. Det medför att i de situationer 

en upphandlande myndighet exempelvis har behov av snabb leverans kan den göra avrop 

från den vinnande leverantören och få den önskade produkten direkt.179 Situationen med 

snabba leveranser är däremot något mer komplicerad vid DIS eftersom en upphandlande 

myndighet måste ge leverantörerna minst tio dagar att inkomma med anbud.180 Det sagda 

innebär att ramavtal utan förnyad konkurrensutsättning passar bättre i de fall en upp-

handlande myndighet har behov av snabba avrop, vilket kan vara fallet vid exempelvis 

anskaffning av livsmedelsprodukter. 

 

                                                   
175 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 4 a. 
176 Se prop. 2015/16:195, s. 519. 
177 Avvikelse kan emellertid förekomma om den leverantör med det bästa anbudet exempelvis inte kan leverera 
vid tiden för visst avrop. Avrop görs då från en annan leverantör som finns upptagen i ramavtalet, se vidare 
Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 216 och Arrowsmith, The Law of Public and Utilities 
Procurement, s. 1142.  
178 Se prop. 2015/16:195, s. 75. 
179 Se Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 216. 
180 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 2 b. 
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Det finns avslutningsvis ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att vid ramavtal 

ange kvantiteten av det som ska upphandlas. Bestämmelserna i direktivet föreskriver att 

uppskattade kvantiteter kan anges i tillämpliga fall.181 En språklig tolkning av bestämmelsen 

ger vid handen att upphandlande myndigheter inte är skyldiga att i samtliga fall ange upp-

skattade kvantiteter. Däremot ska upphandlande myndigheter vid användningen av DIS minst 

ange vilka kvantiteter systemet avser.182 Eftersom både DIS och ramavtal kan löpa under en 

längre period framstår skillnaden i bestämmelserna som besynnerlig, särskilt med hänsyn till 

att DIS inte har någon begränsad giltighetsperiod. I praktiken torde begränsningen avseende 

DIS, om att kvantiteter minst ska anges, få till följd att upphandlande myndigheter likt vid 

ramavtal endast anger uppskattade kvantiteter. 

 

4.4 Ramavtal utan alla villkor fastställda 
Varje avrop vid förnyad konkurrensutsättning utgör ett nytt kontrakt, eftersom alla villkor 

inte är fastställda i sådana ramavtal.183 Likt vid DIS meddelas ett nytt tilldelningsbeslut i 

samband med varje avrop och den förnyade konkurrensutsättningen blir som en ny 

upphandling under ramavtalet.184 Vidare ska de upphandlande myndigheterna, vid den 

förnyade konkurrensutsättningen, skriftligen samråda med de leverantörer som kan genom-

föra kontraktet.185 Avrop sker därefter från den leverantören som lämnat det bästa anbudet 

på grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget. Förfrågnings-

underlaget utgör tillsammans med ramavtalet grunden för att avgöra från vilken leverantör 

avrop ska ske.186 

 

Om nödvändigt ska villkoren i ramavtalet preciseras och, vid behov, även kompletteras vid 

en förnyad konkurrensutsättningen.187 Detaljuppgifter som möjliggör att mer precist och på 

ett tydligare sätt beskriva upphandlingsföremålet får lämnas.188 Det innebär att om en 

upphandlande myndighet exempelvis upphandlat ett ramavtal för datorer kan den således 

inför den nya konkurrensutsättningen ytterligare specificera vilken typ av dator som önskas. 

                                                   
181 Se direktiv 2014/24/EU, art. 33 punkt 1.  
182 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 4 b och se prop. 2015/16:195, s. 560. 
183 Se direktiv 2014/24/EU, art. 33 punkt 4 c och 5 kap. 7 § LOU. 
184 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 93. 
185 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 5. 
186 Se Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 273. 
187 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 5. 
188 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 272. 
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Det förutsätter dock att specificeringen inte väsentligen avviker från de ursprungliga 

villkoren i ramavtalet vilket betyder att endast mindre justeringar får förekomma.189 Det 

medför således att det framförallt är de varor som är aktuella vid den tidpunkten som 

ramavtalet upphandlas som kommer i fråga vid förnyade konkurrensutsättningar. Under 

ramavtalets löptid, vilket kan vara fyra år eller mer, kan tekniken för en del produkter 

utvecklas. Bestämmelserna för DIS främjar däremot en introduktion av allt bättre och således 

mer uppdaterade produkter.190 Inga krav vad gäller hur specificeringen av upphandlings-

föremålet ska gå till föreskrivs i bestämmelserna om DIS. Genom att en upphandlande 

myndighet i anbudsinfordran exempelvis anger datorer som upphandlingsföremål, utan att 

låsa sig vid tekniska specifikationer, kan den i samband med varje anbudsinbjudan ange 

vilken typ av dator som en specifik kontraktstilldelning tar sikte på. Emellertid kan det leda 

till bristande öppenhet för leverantören om en upphandlande myndighet bara anger datorer 

som upphandlingsföremål, varför annan information såsom vilka funktioner datorerna ska ha 

bör anges för att öka transparensen för leverantörerna. Att ange så mycket information som 

möjligt i det första skedet, i samband med inrättningen av systemet, torde underlätta både för 

upphandlande myndigheter och leverantörer. För leverantörernas del innebär det att de kan 

känna sig trygga med att de kan leverera i enlighet med den informationen som angetts, det 

vill säga att de faktiskt har tillgång till efterfrågad varugrupp. Vidare innebär det en minskad 

administrativ börda för upphandlande myndigheter i steg två, i samband med 

kontraktstilldelning, eftersom de leverantörer som antagits i systemet inte skulle enbart vara 

sådana som uppfyller urvalskriterierna, utan även sådana som har möjligheten att leverera de 

efterfrågade varorna. Att ange så mycket information som möjligt, utan att låsa sig, innebär 

således både en ökad öppenhet för leverantörerna och en minskad administrativ börda för 

upphandlande myndigheter.191 Således ställs krav på att de upphandlande myndigheterna 

iakttar öppenhetsprincipen när de anger informationen i anbudsinfordran.   

 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ska påpekas att den stora skillnaden mellan DIS och ramavtal utgörs av 

att nya leverantörer kan tillkomma i DIS medan de leverantörer som inte kommer med i ett 

                                                   
189 Se Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 273. 
190 SOU 2011:73, s. 127. 
191 Observera dock att annat än urvalskriterier inte får prövas i steg ett i systemet, se direktiv 2014/24/EU, 
art. 58 punkt 1. Det sagda innebär att även sådana leverantörer som inte kommer att kunna leverera de efter-
frågade varorna kan ansluta, förutsatt att urvalskriterierna uppfylls. 
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ramavtal blir låsta från den specifika marknaden under en längre period. Antalet leverantörer 

i DIS får inte begränsas vilket medför att ett större antal leverantörer kan konkurrera om 

kontrakt jämfört med situationen i ramavtal. Den lägre konkurrensen i ramavtal med alla 

villkor fastställda beror därtill på att det finns en risk att samtliga kontrakt tilldelas en och 

samma leverantör medan det med DIS inte är en viss leverantör som blir prioriterad. Jämfört 

med ramavtal där alla villkor är fastställda innebär DIS således en effektivisering i processen 

sett till tillvaratagandet av konkurrensen på marknaden medan DIS lämpar sig mindre väl när 

det kommer till snabba avrop. Däremot har upphandlande myndigheter möjlighet att anskaffa 

mer uppdaterade produkter vid användningen av DIS och blir således inte låsta till de 

produkter som är aktuella vid tidpunkten upphandlingen inleds, vilket är en risk med 

ramavtal. Båda verktygen har således sina fördelar. De nya bestämmelserna avseende DIS 

kommer sannolikt vara mer tilltalande för upphandlande myndigheter att använda sig av, 

jämfört med tidigare.  
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5. SMEs deltagande  

5.1 Inledning 

I direktivet har anförts att upphandlingsregelverket är i behov av att, i enlighet med Europa 

2020-strategin, moderniseras i syfte att offentliga medel ska användas på ett mer effektivt 

sätt.192 Det ska i synnerhet göras genom att SMEs möjligheter till deltagande i offentlig 

upphandling ökas och underlättas.193 Syftet med kapitlet är således att analysera om 

bestämmelserna om DIS utformats i enlighet med målsättningen för direktivet och huruvida 

reglerna kommer att underlätta SMEs möjligheter till deltagande i offentlig upphandling. 

 

5.2 Diskvalificering av leverantörer under DIS giltighetstid 
Upphandlande myndigheter måste, som nämndes i det tredje kapitlet, bjuda in samtliga 

leverantörer att lämna anbud inför varje kontraktstilldelning. Om det bara är ett fåtal 

leverantörer av de som finns upptagna i system som lämnar anbud inför varje tilldelning, 

medan resten av leverantörerna inte har möjlighet eller vilja att under DIS hela giltighetstid 

lämna anbud, kan det möjligen utgöra en administrativ börda för upphandlande myndigheter 

att fortsätta bjuda in även dessa. Dock nämns inga möjligheter i direktivet som möjliggör 

uteslutning av sådana leverantörer som inte lämnar anbud i samband med någon av 

kontraktstilldelningarna och som enbart innebär ökad administration för upphandlande 

myndigheter.194 Vidare föreskrivs ingenting om huruvida upphandlande myndigheter har rätt 

att ställa krav på att samtliga leverantörer måste lämna anbud ett visst antal gånger under den 

tid som ett DIS är giltigt och inte heller att ett icke-uppfyllande av kravet leder till 

diskvalifikation.195 Vad gäller ramavtal kan en upphandlande myndighet i kontraktet 

föreskriva att den leverantör som rangordnats högst måste kunna leverera ett visst antal 

gånger, annars leder det till att leverantören hamnar längre ned i rangordningen.196 

Anledningen till att det inte finns dylika bestämmelser för DIS torde vara för att inget 

bindande kontrakt ingås förrän i samband med avrop, det vill säga vid själva 

kontraktstilldelningen. Det skulle sålunda inte finnas något kontrakt för upphandlande 

                                                   
192 Syftet med 2020-strategin är att uppnå en tillväxt som är snabb och hållbar för alla, se kommissionens 
meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020 slutlig, 
3.3.2010). 
193 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 2. 
194 Uteslutning är dock möjlig om leverantörerna inte uppfyller urvalskriterierna, se ovan avsnitt 3.3. 
195 Jfr direktiv 2014/24/EU. 
196 Se vidare Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 216. 
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myndigheter att grunda en uteslutning på. Att bestämmelserna för DIS är utformade på det 

viset torde innebära ökade möjligheter för SME att bli tilldelade kontrakt. SME kan således, 

under förutsättning att urvalskriterierna är uppfyllda, antas i systemet och sedan invänta det 

kontrakt som passar dem utan risk för uteslutning. SMEs möjligheter att bli antagna i 

systemet torde följaktligen väga tyngre än den administrativa bördan det innebär för 

upphandlande myndigheter att skicka anbudsinbjudan även till sådana leverantörer som inte 

har möjlighet att lämna anbud, i enlighet med direktivets målsättning.  

 

5.3 Indelning av DIS i kategorier 

För att ytterligare underlätta för SME att komma in på marknaden har bestämmelser om 

indelning av DIS i kategorier tagits in.197 Större kontrakt bör enligt direktivet delas upp i 

delar för att storleken på de enskilda kontrakten ska bättre stämma överens med SMEs 

kapacitet. Ett kontrakt kan vidare delas upp på kvalitativ basis, det vill säga att de enskilda 

kontrakten exempelvis ska anpassas till de specialiserade sektorer där SME är verksamma. 

Huruvida systemet delas in i kategorier är upp till de upphandlande myndigheterna att 

bestämma.198 Informationen om att systemet är uppdelat i kategorier bör lämnas i annonsen 

om upphandlingen, eller för det fall en förhandsannons publicerats, i inbjudan till 

leverantörerna att bekräfta sitt intresse.199  

 

DIS kan delas in i kategorier av tjänster, varor och byggentreprenader. Kategorierna ska vara 

objektivt definierade på grundval av egenskaperna för den upphandling som ska genomföras 

inom den berörda kategorin.200 För det fall en upphandlande myndighet väljer att dela upp 

systemet i olika kategorier ska den också specificera urvalskriterierna för respektive 

kategori.201 Urvalskriterierna ska vara proportionella till attributen för den berörda 

kategorin.202 Egenskaperna kan enligt direktivet exempelvis avse en hänvisning till största 

tillåtna storlek på senare ingångna specifika kontrakt. Vidare kan egenskaperna omfatta en 

hänvisning till ett visst geografiskt område inom vilket det senare ingångna specifika 

                                                   
197 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkterna 1 och 2 och Arrowsmith, The Law of Public and Utilities 
Procurement, s. 470. 
198 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 78. 
199 Se prop. 2015/16:195, s. 560. 
200 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 1.  
201 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 2. 
202 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 66. 
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kontraktet ska fullgöras.203 Det sagda torde innebära att en upphandlande myndighet således 

kommer kunna ange att kontrakt som exempelvis är värda mellan en krona och 10 000 kronor 

ska utgöra en egen kategori och kontrakt som överstiger 10 000 men som högst uppgår till 

100 000 kronor ska utgöra en annan kategori etcetera. För SMEs del kommer bestämmelsen 

medföra att de kan lämna konkurrenskraftiga anbud i de kategorier som avser lägre kontrakts-

belopp.204  

 

Vidare innebär bestämmelsen att möjligheten till SMEs deltagande i större upphandlingar 

som drivs av inköpscentraler ökas och underlättas, under förutsättning att inköpscentralerna 

delar in systemet i objektivt definierade kategorier. I Sverige har tidigare framhållits att SME 

upplevt svåra problem med att delta i stora upphandlingar eftersom det är svårt för dem att 

svara upp mot kraven som finns uppställda i förfrågningsunderlagen.205 Med hänvisning till 

de ändamål som framgår av det nya direktivet bör inköpscentraler dela upp DIS i kategorier 

så snart det rör sig om större kontrakt eller för det fall det rör sig om specifika kontrakt som 

kan anpassas till specialiserade sektorer där SME är aktiva. Därutöver föreskrivs i den 

generella bestämmelsen, i artikel 46 om uppdelningar av kontrakt, att en upphandlande 

myndighet måste i upphandlingsdokumenten tala om huvudskälen till sitt val att inte dela 

upp kontrakt, vilket ytterligare talar för att indelning efter kategorier bör ske.206 

 

Det bör observeras att de i direktivet uppräknade egenskaperna, utefter vilka indelning i 

kategorier kan ske, endast utgör exemplifieringar.207 Det torde således finnas möjlighet för 

upphandlande myndigheter att dela in DIS efter andra egenskaper, förutsatt att egenskaperna 

är objektivt definierade.208 Det sagda kan illustreras med ett exempel: den upphandlande 

myndigheten X ska upphandla kontorsmaterial. Istället för att dela in DIS efter kontrakts-

värden torde X ha möjlighet att dela in systemet i kategorier efter typ av kontorsmaterial. 

Den ena kategorin skulle då exempelvis utgöras av pennor och den andra utgöras av pärmar. 

Anledningen till att en sådan indelning torde vara möjlig är för att den är i paritet med 

direktivets ändamål. SME som specialiserat sig på pärmar skulle få möjlighet att lämna 

                                                   
203 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 1. 
204 Jfr Arrowsmiths liknande resonemang kring möjligheten att dela in kontrakt i ramavtal, se Arrowsmith, The 
Law of Public and Utilities Procurement, s. 1109. 
205 Se prop. 2006/07:128, s. 166. 
206 Se direktiv 2014/24/EU, art. 46 punkt 1. 
207 Se prop. 2015/16:195, s. 558. 
208 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34. 
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konkurrenskraftiga anbud i nämnda kategorin. Ett ytterligare exempel skulle kunna vara att 

X istället ska göra anskaffningar av bara pennor och underkategorierna där kan utgöras av 

pennornas olika egenskaper, såsom kulspetspennor, blyertspennor och tuschpennor. En sådan 

indelning torde enligt samma resonemang som ovan vara i paritet med ändamålet för 

direktivet. 

 

5.4 Betydelsen av avgifter för SME 

Bestämmelsen som föreskriver att administrativa avgifter inte får tas ut före eller under DIS 

giltighetstid motiveras med att sådana avgifter skulle slå särskilt hårt mot SME.209 

Bestämmelsen syftar till att medföra att ytterligare ett hinder från SMEs deltagande i 

offentliga upphandlingar ska undanröjas.210  

 

Däremot reglerar bestämmelsen inte andra avgifter än administrativa sådana, vilket medför 

att andra avgifter får tas ut före eller under DIS giltighetstid. Avgifter som tas ut i samband 

med köp ska, som ovan nämnts, ses som avtalsrättsliga bestämmelser varför sådana avgifter 

torde få tas ut av de upphandlande myndigheterna.211 Det innebär att upphandlande 

myndigheter kan lägga på ett påslag om en viss procentsats eller dylikt på den leverantör från 

vilken ett avrop görs. Flera remissinstanser har invänt mot bestämmelsen om administrativa 

avgifter och anfört att bestämmelsen bör kunna tolkas motsatsvis och att upphandlande 

myndigheter bör ha möjlighet att istället ta ut administrativa avgifter efter giltighetstiden. 

Något som regeringen menar inte skulle vara möjligt i enlighet med bestämmelsens och 

direktivets ändamål.212 Det sagda innebär att det således ligger i farans riktning att 

upphandlande myndigheter kan komma att ta ut större påslag för att indirekt får täckning för 

sina administrativa avgifter, vilket i slutändan främst skulle drabba SME. Sammantaget visar 

det nämnda på att bestämmelsen om att inga administrativa avgifter får tas ut före eller under 

DIS giltighetstid sannolikt inte får önskade effekter i praktiken.  

 

Avgifter förenade med utdrag ur belastningsregister i samband med inlämning av bevisning 

för att inga uteslutningsgrunder föreligger kommer dock att kvarstå för SMEs del.213 Att 

                                                   
209 Se direktiv 2014/24/EU, art. 34 punkt 9 och prop. 2015/16:195, s. 565. 
210 Se prop. 2015/16:195, s. 565. 
211 Se prop. 2015/16:195, s. 565. 
212 Se prop. 2015/16:195, s. 565. 
213 Se prop. 2015/16:195, s. 771. 
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enbart undanta SME från sådana avgifter skulle strida mot likabehandlingsprincipen varför 

det utgör ytterligare en anledning till att lagstiftningen gällande sådana utdrag bör anpassas 

efter bestämmelserna i det nya direktivet i syfte att göra det möjligt för upphandlande 

myndigheter att begära utdrag. 

 

5.5 Sammanfattning 
Syftet med kapitlet har varit att analysera huruvida bestämmelserna avseende DIS har 

utformats på ett sådant sätt som underlättar för SME att delta i offentliga upphandlingar. Som 

framställningen visat får SME ökade möjligheter att bli tilldelade kontrakt eftersom de inte 

riskerar att bli utestängda ur systemet genom att de inte lämnar anbud. De får istället 

möjligheten att vänta in det, för dem, rätta kontraktet. Bestämmelserna om indelning av DIS 

i kategorier är något som ytterligare underlättar för SME att lämna konkurrenskraftiga anbud. 

De två nämnda möjligheterna förenklar det således för SME att delta i offentliga 

upphandlingar i enlighet med det nya direktivets ändamål. Däremot riskerar SME, 

tillsammans med övriga leverantörer, att drabbas av diverse avgifter och bestämmelserna om 

att inga administrativa avgifter får tas ut riskerar att inte få någon större verkan i praktiken.  
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6. Rättsmedlen vid DIS 

6.1 Inledning  

Syftet med rättsmedlen är att säkerställa en effektiv tillämpning av de direktiv som finns på 

den offentliga upphandlingens rättsområde.214 De rättsmedel som står leverantörerna till buds 

är överprövningsinstitutet, avtalsogiltighet och skadeståndsinstitutet.215 Vidare följer av 

rättsmedelsdirektivet bestämmelser om avtalsspärr som innebär en period en upphandlande 

myndighet måste avvakta innan avtal kan ingås med vinnande leverantör.216 En tillämpning 

av avtalsspärren kan föranleda talan om överprövning medan ett beslut från en upphandlande 

myndighet som innebär att avtalsspärr inte ska tillämpas vid en specifik kontraktstilldelning 

kan medföra att det kontrakt som ingås riskerar att ogiltigförklaras.217 Det förevarande 

kapitlet syftar således till att klargöra hur och i vilka situationer rättsmedlen och avtalsspärr 

kan komma att tillämpas i samband med de upphandlingar som drivs med stöd av DIS.  

 

6.2 Avtalsspärr  

Av central betydelse i mål om överprövningar är bestämmelser om olika tillfälliga förbud för 

upphandlande myndigheter att slutföra upphandlingar genom att tilldela kontrakt. Begreppet 

avtalsspärr innebär att en upphandlande myndighet måste avvakta med att ingå kontrakt 

under en viss, särskilt angiven tid, efter det att ett tilldelningsbeslut meddelats. 218 Syftet med 

sådan tidsspärr är att leverantörer ska få betänketid för att kunna ta ställning till om det finns 

skäl att inge en ansökan om överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Leveran-

törerna ges således en möjlighet att hinna granska tilldelningsbeslutet och fastställa huruvida 

det tilldelats på korrekta grunder. Vidare är syftet att möjliggöra en rättslig överprövning 

innan en upphandlande myndighet tilldelat kontrakt till vinnande leverantör.219  

 

När det gäller DIS ska upphandlande myndigheter underrätta varje anbudssökande respektive 

anbudsgivare om beslut som fattats gällande tilldelningen av ett kontrakt eller tillträde till 

                                                   
214 Se direktiv 2007/66/EG, skäl 1. 
215 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 217 ff. 
216 Se prop. 2009/10:180, s. 107. 
217 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 386. 
218 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 139 ff. 
219 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 312. 
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DIS. Underrättandet ska vidare innehålla de skäl som ligger till grund för tilldelnings-

beslutet.220 Som huvudregel i sådana fall gäller att en avtalsspärr ska löpa.221 Emellertid får 

medlemsstaterna i vissa fall föreskriva om undantag från perioden under vilken kontrakt inte 

får ingås.222 Möjligheten att göra avsteg från huvudregeln och föreskriva om undantag har 

tidigare utnyttjats vad gäller förnyad konkurrensutsättning vid ramavtal. Det ansågs vara 

motiverat med hänsyn till vikten av att förfarandet skulle vara ett effektivt sådant. Vidare 

hänvisades till en upphandlande myndighets behov att snabbt kunna få tillgång till det som 

upphandlats vid en förnyad konkurrensutsättning.223 En upphandlande myndighets intresse 

av att snabbt kunna få tillgång till det som upphandlats anses såldes väga tyngre än potentiella 

förfördelade leverantörers intresse av att få till stånd en överprövning. Innebörden av ett 

sådant avsteg medför att det kontrakt som ingåtts inte längre kan överprövas, vilket får en 

stor betydelse i praktiken för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer.224  

 

Likt vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal talar, enligt regeringen, vikten av 

ett snabbt och effektivt förfarande för att avtalsspärr inte bör gälla vid ingåendet av kontrakt 

som grundar sig på DIS.225 De leverantörer som upplever sig förfördelade får således 

påtagligt begränsade möjligheter att begära överprövning av upphandlingen. För förfördelade 

leverantörer kommer däremot finnas en möjlighet att istället föra ogiltighetstalan av det 

kontrakt som ingåtts av en upphandlande myndighet.226 Att leverantörer i stället för en talan 

om överprövning ska föra en ogiltighetstalan torde stå mer i paritet med bestämmelserna för 

DIS.227 Det innebär att upphandlande myndigheter kan göra anskaffningar snabbt om ingen 

avtalsspärr löper. De upphandlande myndigheterna kommer att, i samband med DIS, kunna 

frivilligt iaktta en avtalsspärr för att försäkra sig om att det kontrakt som ingåtts senare inte 

blir ogiltigförklarat.228 När en leverantör under den frivilliga avtalsspärren väljer att 

överklaga börjar istället en förlängd avtalsspärr löpa, vilket innebär att kontrakt inte får 

                                                   
220 Se direktiv 2014/20/EU, art. 55. 
221 Se prop. 2015/16:195, s. 567. 
222 Se direktiv 2007/66/EG, art. 2 b. 
223 Se prop. 2009/10:180, s. 118. 
224 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 140. 
225 Se prop. 2015/16:195 s. 568. 
226 Följden av att ett kontrakt blir ogiltigförklarat av domstol är att det inte längre är civilrättsligt bindande och 
kan varken åberopas eller tillämpas av någon av parterna, se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling,  
s. 386. 
227 Se Arrowsmith, Dynamic Purchasing Systems, s. 17. 
228 Se prop. 2015/16:195 s. 568. 
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tecknas till dess att domstolen meddelat beslut, dom eller upphävt avtalsspärren.229 Vidare 

innebär det att i de fall det råder brådska för en upphandlande myndighet att göra vissa 

anskaffningar bör den inte tillämpa avtalsspärr. När det däremot gäller mindre brådskande 

situationer bör en avtalsspärr löpa för att inte riskera en senare ogiltighetstalan.  

 

I sammanhanget aktualiseras fråga om hur en överprövning av ett enskilt kontrakt under 

avtalsspärren medför att det blir stopp i hela systemet eller om upphandlande myndigheter 

har möjlighet att fortsätta göra avrop. Eftersom bestämmelserna för DIS vad gäller 

avtalsspärr kommer i NLOU utformas i likhet med hur motsvarande bestämmelser utformats 

för tilldelningar av kontrakt inom ett ramavtal, torde ledning kunna tas ur dem.230 I 

förarbetena till rättsmedelsdirektivet uttalas att genom bestämmelserna om frivillig 

avtalsspärr ges förfördelade leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av den 

upphandlande myndighetens beslut om kontraktstilldelning.231 Sammantaget innebär det 

sagda att den eventuella överprövningen ska ta sikte på ett specifikt beslut om kontrakts-

tilldelning vilket torde medföra att de upphandlande myndigheterna kommer ha möjlighet att 

fortsätta göra avrop och på så vis ingå andra kontrakt inom ramen för ett DIS. Att det bör 

tolkas på det viset är för att likt vid förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal utgör 

varje tilldelning ett enskilt kontrakt.232 

 

6.3 Överprövning av beslut 

Den leverantör som anser att den lider skada eller kan komma att lida skada till följd av ett 

beslut som fattats av en upphandlande myndighet i en upphandling kan initiera ett över-

prövningsärende.233 Begreppet skada har utvecklats till att avse ekonomisk skada som har 

koppling till det kontrakt som ska tilldelas inom ramen för en upphandling. Skadan utgörs 

således av att en leverantör gått miste om det ekonomiska värde som kontraktet innebär. Det 

måste emellertid inte stå klart att den leverantören som upplever sig förfördelad de facto hade 

tilldelats kontraktet om det inte vore för överträdelsen från en upphandlande myndighets 

sida.234 Sålunda räcker det med att överträdelsen kan ha medfört att möjligheterna till 

                                                   
229 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 219. 
230 Se prop. 2015/16:195 s. 568. 
231 Se prop. 2009/10:180, s. 145. 
232 Se prop. 2015/16:195 s. 521. 
233 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 218. 
234 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 213. 



 
 

49 

kontraktstilldelning försämrats för leverantören. Som framgått ovan kan ett tilldelningsbeslut 

bli föremål för överprövning.  

 

En leverantör som inte blir antagen till DIS lider skada genom att den nekas möjligheten att 

bli tilldelad kontrakt och torde därför kunna begära en överprövning av nämnda beslut.235 

För det fall leverantören blir nekad på grund av att den inte uppfyller urvalskriterierna torde 

den ha möjlighet att vidta rättelse och ansöka på nytt, såvida inte den upphandlande 

myndigheten gjort en felaktig bedömning. Att vidta rättelse och ansöka på nytt, istället för 

att ansöka om överprövning i domstol, torde vara mer effektivt för leverantören ur en tids- 

och kostnadsaspekt. Även för upphandlande myndigheter torde rättelse vara att föredra över 

en process i domstol. För att rättelse ska innebära en mer effektiv process krävs dock att de 

upphandlande myndigheterna är tydliga i sin kommunikationen vad gäller bristerna i anbuds-

ansökningen och talar om samtliga brister på en gång. Annars finns en risk att leverantören 

måste vidta rättelse flertalet på grund av att de upphandlande myndigheterna inte uppgett 

samtliga brister. Upphandlande myndigheter torde inte ha möjlighet till att begränsa antalet 

gånger en leverantör ska få vidta rättelse eftersom det skulle stå i strid med proportionalitets-

principen och samtidigt gå emot syftet med DIS, att systemet ska vara öppet för alla 

leverantörer som uppfyller urvalskriterierna. Vidare riskerar en sådan begränsning att leda 

till att leverantören istället väcker talan om överprövning.  

 

Beslut som innebär att andra leverantörer, som uppfyller urvalskriterierna, antas i systemet 

torde dock inte kunna överklagas av de i systemet redan befintliga leverantörerna. Situationen 

kan förvisso uppfattas som negativ för en leverantör eftersom konkurrenssituationen mellan 

leverantörerna hårdnar, dock är det något leverantörerna är medvetna om när de ansöker om 

att delta i en upphandling som drivs med stöd av DIS.236 Ett av syftena med DIS är att de 

upphandlande myndigheterna ska få tillgång till ett särskilt brett urval av anbud och att en 

omfattande konkurrens bland leverantörerna ska uppstå, varför en leverantör knappast skulle 

kunna motivera att denne lider eller kan komma att lida skada till följd av att en kvalificerad 

leverantör antas i systemet.237  

 

                                                   
235 Se prop. 2015/16:195 s. 569. 
236 Ett liknande resonemang förs om valfrihetssystem enligt LOV, se prop. 2008/09:29, s. 105. 
237 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 63. 
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En särskild fråga som uppkommer är huruvida de i DIS redan befintliga leverantörer kan 

initiera ett överprövningsärende på grundval av att en leverantör som inte uppfyller urvals-

kriterierna antagits i systemet. Regeringens bedömning är att leverantörerna i det skedet inte 

lider någon skada varför det inte torde vara möjligt för leverantörerna att begära omprövning. 

Däremot, menar regeringen, att en leverantör kan begära överprövning av ett enskilt 

tilldelningsbeslut och hävda att den leverantör som blivit tilldelad beslutet har felaktigt 

antagits i DIS.238 En brist i upphandlingen som kan utgöra ett brott mot någon bestämmelse 

eller princip, men som inte har eller kan orsaka en leverantör någon skada utgör, enligt 

doktrin, inte grund för bifall av en ansökan om överprövning.239 Den initiala överträdelsen 

inträffar, i det ovan redovisade fallet, när en upphandlande myndighet felaktigt antar en 

leverantör i systemet. Däremot är det inte förrän vid kontraktstilldelningen som överträdelsen 

innebär en skada för de andra leverantörerna i systemet varför de inte torde ha möjlighet att 

begära överprövning i steg ett, det vill säga när en annan leverantör felaktigt antas.  

 

Vidare kan det bli problematiskt när samma situation som ovan uppstår vid upphandlingar 

som genomförs på uppdrag av upphandlande myndigheter med inköpscentraler som ombud. 

För det fall en leverantör felaktigt antas i DIS som drivs av en inköpscentral är det den 

uppdragsgivande upphandlande myndigheten som inköpscentralen agerat ombud för som blir 

svarande i ett överprövningsärende, inte inköpscentralen. Det beror på att det är den 

uppdragsgivande upphandlande myndigheten som slutligen ingår kontrakt och blir 

leverantörens avtalspart och inte ombudet. Vidare kan inköpscentralen inte heller bli föremål 

för talan om upphandlingsskadeavgift med anledning av överträdelse av regelverket vid 

upphandlingen. Även i detta fall åvilar sanktionsansvaret den uppdragsgivande upp-

handlande myndigheten.240 Det sagda innebär således att överprövningsbestämmelserna är i 

praktiken mer tillåtande mot inköpscentraler som uppträder som ombud för uppdragsgivande 

upphandlande myndigheter. Samtidigt kan bestämmelserna om överprövning framstå som 

oproportionerliga gentemot uppdragsgivande upphandlande myndigheter.  
 

                                                   
238 Se prop. 2015/16:195, s. 569. 
239 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 213. 
240 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 359. 
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6.4 Skadestånd 
En överträdelse av upphandlingslagstiftningen som lett till skada för en leverantör ska er-

sättas av en upphandlande myndighet genom att skadestånd utgår till den skadelidande.241 En 

leverantör som således har eller haft intresse av att tilldelas ett kontrakt äger rätt till 

skadestånd om överträdelsen medfört ekonomisk skada för leverantören.242 Skadestånd på 

upphandlingsrättslig grund är en annan än skadeståndsgrunden vid kontraktsbrott, vilken 

regleras av avtalsrätten och skadestånd på utomkontraktuell grund, som regleras av SkL.243 

När det gäller en skadeståndstalan som grundar sig på en överträdelse av upphandlings-

lagstiftningen löper en ettårig preskriptionsfrist medan det vid en talan som grundar sig på 

SkL istället tillämpas en tioårig tidsfrist.244 Det sagda innebär att en leverantör har ett år på 

sig att väcka talan om skadestånd till följd av att ett kontrakt ingåtts eller att ett kontrakt 

förklarats ogiltigt genom ett avgörande som vunnit laga kraft.245 De överträdelser som kan 

uppstå i samband med att en upphandling genomförs med stöd av DIS, vilka diskuterades i 

avsnittet ovan, kan även bli föremål för en skadeståndstalan. Det förutsätter dock att 

överträdelserna är tillräckligt klara och således måste de fel en upphandlande myndigheten 

gjort vara av relevans för att vara skadeståndsgrundande.246 

 

Skadeståndsansvaret är strikt för upphandlande myndigheter så snart en överträdelse kon-

staterats. För det fall en leverantör har gått miste om ett kontrakt på grund av fel i förfarandet 

ska den ha rätt till ersättning motsvarande vad leverantören hade erhållit om den tilldelats 

kontraktet, det vill säga motsvarande det positiva kontraktsintresset.247 Leverantören som 

kräver skadestånd ska visa att en upphandlande myndighet brutit mot upphandlings-

lagstiftningen, att leverantören lidit skada samt att det finns ett samband med överträdelsen 

samt den skadan leverantören lider.248 Med andra ord innebär det sagda att en leverantör som 

är antagen i DIS har att visa att om den upphandlande myndigheten följt upphandlings-

bestämmelserna hade leverantören sannolikt vunnit kontraktet.249 För upphandlande 

                                                   
241 Se direktiv 2007/66/EG art. 2 och 20 kap. 21 § NLOU.  
242 Se Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 520. 
243 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 684. 
244 Se 20 kap. 22 § NLOU och 2 § preskriptionslagen (1981:130). 
245 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 685. 
246 Se NJA 2016 s. 358. 
247 Se NJA 2007 s. 349. 
248 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 226 f. 
249 Se NJA 1998 s. 873. 
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myndigheter är skadeståndsbestämmelsen således ytterligare ett incitament för att dela in DIS 

i kategorier, eftersom det skulle innebära att det positiva kontraktsintresset skulle utgöras av 

enbart ett mindre kontrakt.  

 

Talan om ersättning för det negativa kontraktsintresset kan väckas av leverantörer som 

deltagit i upphandlingen, det vill säga ersättning för sådana kostnader som den haft i samband 

med upphandlingen.250 Leverantören har då att visa att en upphandlande myndighets 

överträdelse menligt påverkat leverantörens möjligheter att bli tilldelad kontrakt.251 Här kan 

nämnas att leverantörerna bör enkelt kunna visa på att kravet, i de situationer där en 

upphandlande myndighet felaktigt antagit leverantörer som inte uppfyller urvalskriterierna, 

är uppfyllt.252  

 

6.5 Sammanfattning 

Kapitlet har syftat till att analysera hur och i vilka situationer de rättsmedel som i offentlig 

upphandling står leverantörerna till buds kan komma att tillämpas. Som framställningen visat 

behöver ingen avtalsspärr löpa efter det att en kontraktstilldelning enligt DIS gjorts. 

Upphandlande myndigheter som inte låter en frivillig avtalsspärr löpa tar en risk om att 

kontraktet senare kan bli ogiltigförklarat. Analysen har konstaterat att avsikten med 

bestämmelserna för DIS, vilka innebär att upphandlande myndigheter ska kunna göra snabba 

anskaffningar, talar för att upphandlande myndigheter inte bör låta en frivillig avtalsspärr 

löpa. För att däremot undvika en ogiltighetstalan kan upphandlande myndigheter, i de mindre 

brådskande situationerna, låta en frivillig avtalsspärr löpa. Vidare har konstaterats att en över-

prövning av ett specifikt tilldelningsbeslut inte torde medföra att avrop inte får fortsätta göras.  

 

En överträdelse som utgörs av att en upphandlande myndighet felaktigt antagit en leverantör 

i DIS har konstaterats utgöra skada för övriga leverantörer först i samband med att ett 

kontrakt tilldelats till den leverantören som inte uppfyller urvalskriterierna. Leverantörerna 

torde därför sakna möjlighet att initiera ett överprövningsärende i samband med urvalsfasen. 

Däremot utgör det ingen skada alls för de leverantörer som redan finns antagna i systemet att 

konkurrensen ökar genom att ytterligare leverantörer tillkommer. Vidare har fastställts att 

                                                   
250 Se direktiv 2007/66/EG, art. 2 punkt 7 och prop. 2009/10:180 s. 222. 
251 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 227. 
252 Se avsnitt 6.3 ovan. 
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uppdragsgivande upphandlande myndigheter blir svarande i de överprövningsärenden som 

grundar sig på överträdelser gjorda av inköpscentraler som agerat ombud. Regelverket är 

således strikt mot uppdragsgivande upphandlande myndigheter.  

 

Avslutningsvis har konstaterats att leverantörerna i DIS har möjlighet att begära skadestånd. 

Skadestånd kan utgå både enligt det positiva kontraktsintresset och det negativa. Det 

förutsätter att överträdelser som begåtts av en upphandlande myndighet inneburit skada 

respektive menligt påverkat leverantörernas möjligheter att bli tilldelade kontrakt i DIS. 
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7. Sammanfattande slutsatser  

Uppsatsens övergripande frågeställning är vilka möjligheter och begränsningar DIS innebär 

för aktörerna på upphandlingsområdet. De nya bestämmelserna avseende upphandlings-

verktyget har i framställningen analyserats för att utröna huruvida DIS innebär en förenkling 

en anskaffningsprocessen för de upphandlande myndigheterna och vad användningen av 

verktyget innebär för leverantörerna. Vidare har de situationer som medför att de olika 

rättsmedlen kan vara tillämpliga diskuterats.  

 

Det har kunnat konstateras att de nya bestämmelserna avseende DIS är mer effektiva än vad 

de tidigare bestämmelserna var. Att preliminära anbud försvinner innebär en lättnad i det 

administrativa förfarandet både för de upphandlande myndigheterna och leverantörerna. Som 

analysen visat är bestämmelserna avseende upphandlingsverktyget SME-vänliga genom att 

inga administrativa avgifter får tas ut, SME kan vänta in lämpliga kontrakt men främst för att 

systemet kan delas in i olika kategorier. Det sagda innebär att DIS lämpar sig väl som verktyg 

för upphandling för att upprätthålla målet om att ge ökade möjligheter till SME att delta i 

offentliga upphandlingar. Användningen av DIS möjliggör vidare för upphandlande 

myndigheter att ta tillvara den konkurrens som finns på marknaden vilket i sin tur kommer 

leda till att offentliga medel utnyttjas effektivt. Vidare möjliggör DIS för upphandlande 

myndigheter att upphandla i takt med att utbudet på marknaden utvecklas, medan DIS i 

framställningen konstaterats lämpa sig mindre väl för anskaffningar av sådant som kräver 

snabba leveranser. 

 

De sammanhang där rättsmedlen kan aktualiseras i samband med DIS har diskuterats i 

framställningen. Slutsatserna som kunnat utkristalliseras är att syftet sannolikt inte är att 

frivillig avtalsspärr ska löpa efter kontraktstecknande, trots att möjligheten ges. Orsaken till 

det torde vara för att upphandlande myndigheter snabbt ska kunna teckna avtal och på så vis 

snabbt komma till ett avslut genom att en överprövningstalan undviks. De rättsmedel som 

återstår är således ogiltighetstalan och skadeståndsinstitutet, vilka sannolikt kommer att 

tillämpas i större utsträckning än talan om överprövning.  

 

Trots att merparten av de nya bestämmelserna för DIS innebär en del förenklingar både för 

de upphandlande myndigheterna och för leverantörerna innehåller det nya regelverket en del 

bestämmelser som medför att DIS kan bli svårhanterligt. Det är framförallt två situationer 
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som ställer höga krav på de upphandlande myndigheterna. Att upphandlande myndigheter 

redan på förhand måste ange vilka kvantiteter som ska upphandlas torde utgöra ett 

oproportionerligt krav som särskilt av inköpscentralerna inte kommer att efterlevas. Det 

sagda innebär vidare att bestämmelsen ställer höga krav på de upphandlande myndigheterna 

att utföra noggranna behovs- och marknadsanalyser för att kunna uppskatta de kvantiteter 

som kommer att bli upphandlade för att därefter kunna avgöra hur lång giltighetstid ett 

specifikt DIS bör ha. En annan situation som kan bli problematisk för både de upphandlande 

myndigheterna men också för leverantörerna är den som uppstår i steg två i processen för 

DIS, det vill säga i samband med tilldelning av kontrakt. Som konstaterats i framställningen 

måste de upphandlande myndigheterna begära in bevisning från leverantörerna som visar att 

uppgifterna i leverantörernas egenförsäkran de facto stämmer. Leverantörerna kommer att 

behöva begära utdrag ur belastningsregistret och hanteringen innebär att huvudregeln, om att 

samtlig kommunikation ska ske med elektroniska medel, frångås. Om DIS slår igenom i 

Sverige kommer det innebära högre krav och ökad administration även för Polismyndig-

heten, som utfärdar utdraget, vilket i sin tur kan leda till försenade upphandlingar. Att anpassa 

bestämmelserna för utdrag ur belastningsregister på ett sådant sätt som möjliggör för de 

upphandlande myndigheterna att själva begära och få utdragen elektroniskt skulle 

effektivisera processen för DIS. Det skulle vidare innebära att leverantörerna inte behöver 

bära avgifterna för vad det kostar att få ut utdragen. Särskilt för SME skulle en sådan 

anpassning underlätta. Trots att avgifterna i detta fall inte tas ut av de upphandlande 

myndigheterna, skulle en dylik anpassning innebära en indirekt bättre kongruens med 

direktivets lydelse om att inga avgifter ska tas ut av leverantörerna. Således kan det 

konstateras att även om regelverket anpassats i syfte att bidra till ökad effektivisering lämnar 

det utrymme för ytterligare förenklingar avseende bestämmelserna. 

 

Slutligen kan det fastställas att DIS möjligen inte är lösningen för samtliga upphandlings-

processer, men om Sverige tar tillvara de möjligheter verktyget erbjuder kan DIS innebära 

stora effektiviseringar avseende användningen av offentliga medel. 
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