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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om offentlig upphandling och lag om upphand-
ling inom sektorerna vatten, energi, transporter och 
posttjänster 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås en lag om offentlig 

upphandling (upphandlingslag) med be-
stämmelser om konkurrensförfarandena och 
rättsskyddsmedlen vid upphandling som görs 
av offentliga myndigheter och andra enheter 
inom lagens tillämpningsområde. Samtidigt 
föreslås en lag om upphandling inom sekto-
rerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (försörjningslag) som skall omfatta 
motsvarande konkurrensförfaranden. 

Syftet med förslagen i propositionen är att 
göra användningen av offentliga medel ef-
fektivare och tydliggöra villkoren för upp-
handlande myndigheters inköpssamarbete 
samt att garantera alla anbudsgivare en lik-
värdig och icke-diskriminerande behandling 
vid offentlig upphandling. Genom proposi-
tionen verkställs Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid of-
fentlig upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 
mars 2004 om samordning av förfarandena 
vid upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster. I propo-
sitionen beaktas dessutom EG-domstolens 
rättspraxis om offentlig upphandling. 

I enlighet med 80 § i grundlagen skall la-
garna omfatta olika faser av konkurrensförfa-
randet som det tidigare föreskrivits om ge-
nom förordning, och genom förordning skall 
också föreskrivas om vissa mer tekniska spe-
cifikationer, som annonseringsförfarande och 
förfaranden för elektronisk upphandling. 
Lagförslagen i propositionen skall ersätta la-
gen om offentlig upphandling från 1992 och 
fyra förordningar som utfärdats med stöd av 

den. Samtidigt upphävs förordningen om så-
dan upphandling som överstiger tröskelvär-
dena av enheter verksamma inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikations-
sektorerna. 

De föreslagna lagarna svarar till innehållet 
i stort sett mot den gällande lagstiftningen 
om offentlig upphandling. De viktigaste 
följdändringarna av direktiven gäller inköps-
centraler, nya konkurrensförfaranden och an-
nonseringskanaler samt obligatorisk viktning 
av jämförelsekriterierna för anbud. På grund 
av EG-domstolens rättspraxis skall också 
upphandling som ligger under tröskelvärdena 
i direktiven och upphandling av koncessioner 
i motsats till tidigare praxis annonseras. I 
upphandlingslagen föreslås det nationella 
tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphand-
ling vara 15 000 euro, för hälsovård och so-
ciala tjänster samt i vissa utbildningstjänster 
inom arbetsförvaltningen 50 000 euro och för 
byggentreprenader 100 000 euro. Lagstift-
ningen skall inte alls tillämpas på upphand-
ling som ligger under de nationella tröskel-
värdena. EG-domstolens tolkningar om s.k. 
anknutna företag möjliggör direkta inköp 
bara hos sådana enheter under en upphand-
lande enhets bestämmande inflytande  som 
inte har verksamhet på den kommersiella 
marknaden. 

Den föreslagna upphandlingslagen skall 
precis som den nu gällande lagen tillämpas 
på upphandling som görs av staten, kommu-
ner och samkommuner, evangelisk-lutherska 
kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet och de-
ras församlingar, statens affärsverk och upp-
handlande myndigheter som subventioneras 
till mer än hälften av upphandlingens värde. 
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Lagens skall också tillämpas på offentlig-
rättsliga organ som inte har kommersiell eller 
industriell karaktär när deras finansiering, 
förvaltning och ledning står under myndighe-
ternas kontroll. Undantagna från lagens till-
lämpningsområde skall precis som förut vara 
bl.a. upphandling som omfattas av sekretess 
och upphandling för militära ändamål samt 
vissa tjänsteupphandlingar. 

När en upphandling överskrider EU:s trös-
kelvärde skall den utannonseras i EU:s offi-
ciella tidning. Mindre upphandlingar som 
överskrider de nationella tröskelvärdena be-
höver bara utannonseras i Finland. Enligt 
upphandlingslagen är EU:s tröskelvärden för 
varu- och tjänsteupphandlingar 211 000 euro 
(137 000 euro för vissa myndigheter inom 
statens centrala förvaltning) och 5 278 000 
euro för byggentreprenader. På upphandling 
som överskrider EU:s tröskelvärden tilläm-
pas de detaljerade konkurrensförfarandena i 
upphandlingsdirektivet. Alternativen är först 
och främst öppet och selektivt förfarande 
samt förhandlat förfarande. Nya flexiblare al-
ternativ är bl.a. konkurrenspräglad dialog och 
ramavtal. Elektroniska annonseringskanaler 
får anlitas för att förkorta tidsfristerna för  
olika faser av förfarandet. Sociala aspekter 
och miljöhänsyn kan vägas in i de tekniska 
specifikationerna som kriterier för kontrakts-
tilldelning. Urvalskriterierna för anbud skall 
anges på förhand, likaså jämförelsekriterier-
na. Till skillnad från vad som gällt hittills 
skall jämförelsekriterierna nu också viktas. 

För upphandling som ligger under EU:s 
tröskelvärden, för upphandling av hjälptjäns-
ter samt för tjänstekoncessioner och konces-
sioner avseende byggentreprenader föreslås 
inte lika detaljerade förfaranden som i direk-
tiven. Det skall endast föreskrivas om kon-
kurrensförfaranden, annonsering, det centrala 
innehållet i ett anbud och valet av anbud och 
anbudsgivare. Det skall vara betydligt lättare 
att använda ett förhandlat förfarande bl.a. vid 
tjänsteupphandling som överskrider EU:s 
tröskelvärden. Speciellt när det gäller hälso-

vård och sociala tjänster skall större hänsyn 
tas till kundperspektivet och andra aspekter 
som är karaktäristiska för tjänsterna. Direkt-
upphandling skall vara möjlig framför allt i 
fråga om enskilda kunder. Anbudsgivare och 
anbud skall väljas enligt samma huvudprin-
ciper som vid upphandling som överskrider 
EU:s tröskelvärden, men t.ex. jämförelsekri-
terierna skall inte kräva föregående viktning.  
Lagen skall inte alls tillämpas på upphand-
ling som ligger under de nationella tröskel-
värdena; till denna del kan de upphandlande 
enheterna tillämpa sina egna anvisningar. 
Men anvisningarna bör uppfylla kraven på 
insyn och icke-diskriminering i fördraget. 

Den föreslagna lagen om upphandling 
inom sektorerna vatten, energi, transport och 
posttjänster skall endast gälla upphandling 
som görs av enheter med verksamhet inom 
de här sektorerna när den överskrider EU:s 
tröskelvärden. För kontrakt på varor och 
tjänster är EU:s tröskelvärde 422000 euro 
och för kontrakt på byggentreprenader 
5 278 000 euro. Försörjningslagen skall i hu-
vudsak svara mot upphandlingslagen. Men 
upphandlingsförfarandena skall vara flexibla-
re och användningen av förhandlat förfaran-
de skall inte begränsas. Det skall alltså alltid 
vara tillgängligt på samma villkor som det 
öppna och det selektiva förfarandet. Möjlig-
heten att utnyttja ramavtal och leverantörsre-
gister skall också lyftas fram. I försörjnings-
lagen skall inte förskrivas om konkurrensför-
faranden för upphandling som ligger under 
EU:s tröskelvärden. Bestämmelserna och 
principerna i fördraget kräver att de upphand-
lande enheterna också vid upphandling av 
detta slag skall säkerställa en tillräcklig insyn 
samt en likvärdig och icke-diskriminerande 
behandling 

I överprövningsförfarandena föreslås inga 
avsevärda  ändringar, eftersom ett nytt direk-
tivförslag emotses inom 2006. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.   Inledning 

 
Syftet med att lagstifta om offentlig upp-

handling är att offentliga medel skall använ-
das effektivare så att man med de till buds 
stående begränsade resurserna kan upphandla 
de bästa varorna och tjänsterna. Samtidigt 
öppnas marknaden för offentlig upphandling 
inom hela gemenskapen för konkurrens från 
andra medlemsstater. Målet är att göra de of-
fentliga tjänsterna effektivare och bättre och 
att främja den ekonomiska tillväxten, kon-
kurrenskraften och sysselsättningen.  

För företag inom sektorerna vatten, energi, 
transport och posttjänster är målet att öka 
konkurrensen inom områden där den offent-
liga sektorn av hävd har gjort sig starkt gäl-
lande eller där verksamheten har sådan ka-
raktär att det lätt uppstår naturliga monopol-
situationer lokalt eller regionalt, till exempel 
på grund av nätinnehav. 

Direktiven om offentlig upphandling avser 
att främja målen i EG-fördraget avseende fri 
rörlighet för varor, fritt tillhandahållande av 
tjänster och etableringsfrihet. Målen i upp-
handlingsbestämmelserna skall nås genom 
öppen konkurrensutsättning samt likabehand-
ling och icke-diskriminering av anbudsgivare 
och leverantörer. Insynsprincipen förutsätter 
att det finns en adekvat tillgång till informa-
tion om offentlig upphandling, likabehand-
lings- och icke-diskrimineringsprincipen i sin 
tur att upphandlingsbeslutet grundar sig på 
objektiva urvals- och bedömningskriterier 
som ställts upp på förhand och som tillämpas 
lika på alla utan att gynna eller diskriminera 
någon anbudsgivare. 

På grund av den offentliga upphandlingens 
stora ekonomiska betydelse har den på ett be-
tydelsefullt sätt ansetts bidra till målen för 
EU:s inre marknad. Enligt kommissionen 
ökade andelen gränsöverskridande offentliga 
kontrakt från sex till tio procent mellan 1987 
och 1998. 

Värdet av den offentliga upphandlingen i 

Europeiska unionen har uppskattats till ca 
1 500 miljarder euro per år (EU 15 2003).  

Den varierar mellan 11 och 20 procent av 
bnp, beroende på medlemsstat. I Finland är 
det sammanlagda värdet av offentliga kon-
trakt uppskattningsvis 22,5 miljarder euro per 
år (2004), alltså ca 15 procent av bnp. Belop-
pet omfattar all offentlig upphandling, dvs. 
också de interna kontrakt inom den offentliga 
sektorn som upphandlingsbestämmelserna 
inte tillämpas på. 
 
2.   Nuläge 

 
2.1  Lagstiftning och praxis 

 
Lagen om offentlig upphandling 

(1505/1992) trädde i kraft när Finland till-
trädde fördraget om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Den är till karaktä-
ren en ramlag där det föreskrivs om lagens 
tillämpningsområde och syfte, huvudprinci-
perna för upphandlingsförfarandet, grunderna 
för val av kandidater och anbudsgivare och 
om valet av anbud. Därtill finns det detalje-
rade bestämmelser om rättsskyddsmedel och 
vissa statistiska uppgifter. Lagen trädde i 
kraft den 1 januari 1994. 

Genom lagen sattes de viktigaste då gäl-
lande bestämmelserna på lagnivå om bygg-
entreprenader och anbudsförfarandena vid 
offentlig upphandling, varor och tjänster i 
Europeiska gemenskapen samt de s.k. rätts-
medelsdirektiven i kraft. Gällande rättsakter 
grundar sig på följande direktiv:  rådets di-
rektiv 92/50/EEG om samordning av förfa-
randena vid offentlig upphandling av tjänster, 
rådets direktiv 93/36/EEG om samordning av 
förfarandet vid upphandling av varor, rådets 
direktiv 93/37/EEG om samordning av förfa-
randena vid offentlig upphandling av bygg-
entreprenader, Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 97/52/EG om ändring av direk-
tiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG 



 RP 50/2006 rd 
  

 

7

om samordning av förfarandena vid tilldel-
ning av kontrakt vid offentlig upphandling av 
tjänster, varor samt bygg- och anläggnings-
arbeten och rådets direktiv 93/38/EEG om 
samordning av upphandlingsförfarandet för 
enheter som har verksamhet inom vatten-, 
transport- och telekommunikationssektorerna 
samt Europaparlamentets och rådets  direktiv 
98/4/EG om samordning av upphandlingsför-
farandet för enheter som har verksamhet 
inom vatten-, energi-, transport- och tele-
kommunikationssektorerna. Vidare gäller rå-
dets direktiv 89/665/EG om samordning av 
lagar och andra författningar för prövning av 
offentlig upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten (det s.k. första rättsme-
delsdirektivet) och rådets direktiv 92/13/EEG 
om samordning av lagar och andra författ-
ningar om gemenskapsregler om upphand-
lingsförfaranden tillämpade av företag och 
verk inom vatten-, energi-, transport- och te-
lekommunikationssektorerna (det s.k. andra 
rättsmedelsdirektivet). 

Bestämmelser om de detaljerade anbuds-
förfarandena i direktiven finns i förordningen 
om sådan upphandling av varor, tjänster och 
byggnadsentreprenader som överstiger trös-
kelvärdet (380/1998) och förordningen om 
sådan upphandling som överstiger tröskel-
värdena av enheter verksamma inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikations-
sektorerna (381/1998). Dessutom finns upp-
handlingsförordningen för staten 
(1416/1993), förordningen om upphandlingar 
på vilka lagen om offentlig upphandling inte 
tillämpas (342/1994) och förordningen om 
statliga byggnadsentreprenader (436/1994). I 
dem utfärdas närmare bestämmelser om kon-
kurrensförfarandet och kontraktsvillkoren vid 
upphandling som understiger EU:s tröskel-
värden eller som inte omfattas av upphand-
lingslagen. Handels- och industriministeriets 
beslut om förfarandena i fråga om meddelan-
den om offentlig upphandling (909/1994) 
täcker in de nödvändiga bestämmelserna om 
uppgifterna i upphandlingsannonser. 

Konkurrensen om offentliga upphandlingar 
har också öppnats mellan parterna i Världs-
handelsorganisationens (WTO) avtal om of-
fentlig upphandling, Government Procure-
ment Agreement (det s.k. GPA- avtalet). Det 
gällande avtalet trädde i kraft den 1 januari 

1966 efter Uruguayrundan. Avtalet gäller 
konkurrensutsättning vid statens centrala och 
regionala förvaltningsmyndigheters och 
kommunernas upphandling av varor, tjänster 
och byggentreprenader och garanterar företag 
i de avtalsslutande staterna likvärdiga möj-
ligheter att lämna anbud på kontrakt som om-
fattas av avtalet. Avtalet är multilateralt och 
omfattar utöver EU också Kanada, Förenta 
staterna, Hongkong, Japan, Schweiz, Norge, 
Island, Israel, Korea, Liechtenstein, Aruba 
och Singapore. I avtalet ingår bestämmelser 
om förpliktelse att upphandla i konkurrens, 
förfaranden, tidsfrister och specifikationer 
för definiering av kontraktsobjekt. Vidare 
finns där bestämmelser om tvistlösning och 
granskning av avtal. Gemenskapens direktiv 
om offentlig upphandling följer GPA- avta-
let. 

Den gällande lagen om offentlig upphand-
ling tar hänsyn inte bara till direktiven och 
WTO-förpliktelserna ovan utan också till 
fördragets bestämmelser om icke-
diskriminering, insyn och likabehandling. 
Därmed förpliktar lagen de upphandlande 
enheterna att också konkurrensutsätta upp-
handlingar som inte faller inom direktivets 
räckvidd. Alla anbudsgivare skall behandlas 
lika, oberoende av nationalitet och hemvist. 
Hittills har insynsprincipen dock tolkats så 
att det inte är nödvändigt att offentliggöra 
meddelanden om konkurrensförfarande, utan 
att det räcker med att anbud begärs direkt av 
ett så stort antal anbudsgivare som kan anses 
tillräckligt med hänsyn till kontraktets art och 
omfattning. 
 
 
2.2  Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen utomlands och i 
EU 

Gemenskapsrätten och EU:s upphandlingsdi-
rektiv 
 

Gemenskapens upphandlingsdirektiv är 
bindande för samtliga medlemsstater. De 
gäller också stater som är parter i det s.k. 
EES- fördraget om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, som Norge och Island. 
Upphandlingsdirektiven har som mål att till-
närma lagstiftningen i medlemsstaterna, och 
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det står medlemsstaterna fritt att sätta dem i 
kraft på det sätt som de önskar. De medger 
dock inte mycket svängrum. Lagstiftningen 
om upphandling som omfattas av direktiven 
är därför rätt långt harmoniserad i medlems-
staterna och EES-staterna. 

Det skiljer sig mycket i medlemsstaternas 
sätt att sätta direktiven i kraft nationellt. I 
Finland, liksom i t.ex. Sverige och Norge, 
krävs det för att sätta direktiven i kraft att be-
stämmelserna skrivs in i den nationella lag-
stiftningen enligt nationell lagstiftningstek-
nik. I andra medlemsstater, som Danmark, 
har direktiven satts i kraft som sådana genom 
ramlag. 

Upphandlingsdirektiven reglerar förfaran-
dena vid upphandling som överskrider EU:s 
s.k. tröskelvärden. EG-domstolen och kom-
missionen har emellertid i många fall fram-
hållit medlemsstaternas skyldighet att iaktta 
fördragets principer om fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet och speci-
ellt om icke-diskriminering på grund av na-
tionalitet. EG-domstolen har i sin avgörande-
praxis hänvisat till den här skyldigheten, bl.a. 
i sina domar C-324/98 Telaustria, (Rättsfalls-
samling 2000 s. I-10745) och C-59/00 Ves-
tergaard, (Rättsfallssamling 2001 sid. I-
09505). 

Fördragsbestämmelserna skall tillämpas 
speciellt vid upphandling under tröskelvär-
dena och upphandling som inte direkt omfat-
tas av direktiven, som koncessioner avseende 
tjänster (tjänstekoncessioner), eller som bara 
delvis omfattas av dem, som hjälptjänster i 
upphandlingsdirektivets bilaga II B. Störst är 
skillnaderna i prövningsförfaranden. 
 
 
2.2.1. De nordiska länderna 

 
Sverige 
 

Sveriges lag om offentlig upphandling 
(1992:1529, LOU) trädde i kraft 1994. Den 
tillämpas på upphandlingar både över och 
under tröskelvärdet samt på upphandling av 
s.k. hjälptjänster enligt direktivets bilaga II 
B. I lagen finns vidare bestämmelser om 
upphandlingar inom områdena vatten, energi, 
transporter och telekommunikation. Genom-

förandet av lagen om offentlig upphandling 
bevakas av nämnden för offentlig upphand-
ling, NOU. NOU är en statlig myndighet som 
också svarar för rådgiving i upphandlingsfrå-
gor. Vidare lämnar NOU yttranden till dom-
stolar i klagomål om upphandling. 

Utöver lagen om offentlig upphandling 
finns det separata förordningar om standard-
formulär, annonsering, tekniska specifikatio-
ner och protokoll som skall lämnas av an-
budsgivaren. I fråga om upphandlingar över 
tröskelvärdena följer lagen noggrant formule-
ringarna i direktiven. 

För upphandlingar under EU:s tröskelvär-
den och upphandlingar av s.k. hjälptjänster 
enligt upphandlingsdirektivets bilaga II B 
gäller gemensamma bestämmelser. Upphand-
lingarna regleras nästan på samma sätt som 
upphandlingar över tröskelvärdena. Någon 
alleuropeisk annonsering krävs dock inte. 
Det är möjligt att överklaga ett upphand-
lingsbeslut på samma villkor som upphand-
lingar över tröskelvärdena. 

Vid upphandlingar under tröskelvärdet är 
det möjligt att använda förenklat upphand-
lings- eller urvalsförfarande. De upphandlan-
de enheterna är skyldiga att öppet annonsera 
också alla sina upphandlingar under tröskel-
värdet. Annonseringen bör i regel ske elek-
troniskt i en allmänt tillgänglig databas. An-
budstiden måste vara minst tio dagar. 

Direktupphandling är tillåten vid upphand-
ling under EU:s tröskelvärden och tjänster 
enligt bilaga B, om upphandlingens värde är 
obetydligt eller om det finns särskilt skäl till 
det. De upphandlande enheterna har fastställt 
sina egna anvisningar för mindre upphand-
lingar och kriterier för direktupphandling. 
Nämnden för offentlig upphandling NOU re-
kommenderar att värdet av en mindre upp-
handling skall vara ca 20 000 - 50 000 euro. 

Om förfarandet strider mot lagen om of-
fentlig upphandling kan man få det upptaget 
till behandling i länsrätten. Rättsskyddsmed-
len är de samma för upphandling över och 
under tröskelvärdena och vid upphandling av 
tjänster enligt bilaga B. En upphandlande en-
hets beslut, som får överklagas hos länsrät-
ten, kan inte överklagas som kommunalbe-
svär eller kyrkobesvär. Däremot är laglig-
hetsbesvär enligt kommunallagen möjliga på 
samma sätt som rättelseförfarande i Finland. 
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Länsrättens beslut kan överklagas hos kam-
marrätten. Kammarrättens beslut kan med 
prövningstillstånd i sin tur överklagas hos 
Sveriges högsta förvaltningsdomstol. 

Länsrätten har inte befogenhet att behandla 
ansökan efter det att ett upphandlingskon-
trakt har ingåtts.  Men den kan alltid behand-
la saken inom 10 dagar från det att den upp-
handlande enheten har tillkännagett sitt be-
slut och sina motiv. Länsrätten kan då ome-
delbart förbjuda att upphandlingsförfarandet 
fortsätter. 

I de fall där ett upphandlingskontrakt redan 
har ingåtts kan den förfördelade anbudsgiva-
ren väcka skadeståndsåtal mot den upphand-
lande enheten i en allmän underrätt. I början 
av juli 2002 trädde en ändring i lagen i kraft 
som beaktar EG-domstolens avgörande C-
81/98 Alcatel, och sedan dess har länsstyrel-
sen kunnat behandla en sak inom 10 dagar 
från det att den upphandlande enheten har 
meddelat beslutet och motiven. Den har lika-
så haft 10 dagar på sig att behandla saken ef-
ter det att ett beslut om interimistiskt verk-
ställighetsförbud mot ett upphandlingsbeslut 
har upphävts. Länsstyrelsen saknar rätt att 
pröva saken, om ett upphandlingskontrakt 
redan har ingåtts. 

En utredning om de nya upphandlingsdi-
rektiven föreslår i sitt betänkande (Delbetän-
kande av Upphandlingsutredningen 2004 
SOU 2005:22) två separata lagar på samma 
sätt som i Finland. Den föreslår inga änd-
ringar i upphandlingar under EU:s tröskel-
värden och bestämmelserna om överpröv-
ning. Däremot innebär det en betydande ut-
vidgning av tillämpningsområdet om be-
stämmelserna om upphandlingar under EU:s 
tröskelvärden också skall omfatta upphand-
lingar inom sektorerna vatten, energi, trans-
porter och posttjänster. 

Överprövningsförfarandet skall vara i stort 
sett likadant i båda lagarna. Vid upphand-
lingar inom sektorerna vatten, energi, trans-
porter och posttjänster som överskrider EU:s 
tröskelvärden skall inte bara sedvanliga rätts-
skyddsmedel vara tillgängliga utan det skall 
också vara möjligt att anlita frivillig medling, 
som kan begäras hos antingen kommissionen 
eller upphandlingsnämnden. Dessutom skall 
en upphandlande enhet kunna få sina rutiner 
för upphandling granskade särskilt. Gransk-

ningen innebär en utvärdering av om den 
upphandlande enhetens rutiner vid en enskild 
upphandling svarat mot EG:s upphandlings-
lagstiftning och lagen om offentlig upphand-
ling. Granskning skall inte få begäras för 
upphandlingar över EU:s tröskelvärden. 
 
Danmark 
 

Danmark har i början av 2005 satt i kraft de 
nya upphandlingsdirektiven genom två sepa-
rata författningar från ekonomi- och när-
ingsministeriet (Bekendtgørelse om frem-
gangsmåderne ved indgåelse af offentlige va-
reinkøbskontrakter, offentlige tjenesteydel-
seskontrakter og offentlige bygge-og anlægs-
kontrakter (nro 937, 16.9.2004), direktiv 
2004/18/EG och Bekendgørelse om frem-
gangsmåderne ved indgåelse af kontrakter 
inden for vand- och energiforsyning, trans-
port samt posttjenester (nro 936, 16.9.2004 
direktiv 2004/17/EG). 

Direktivet har satts i kraft genom en allmän 
ramlag och hänvisning till de berörda artik-
larna i direktiven. I ramlagen föreskrivs om 
vissa rättigheter och förpliktelser avseende 
upphandlande enheter. Direktiven har i sin 
helhet tagits in som bilagor till författningen. 
De nya förfarandena i upphandlingsdirekti-
vet, som ramavtal, dynamiskt elektroniskt 
inköpssystem, konkurrenspräglad dialog 
samt elektronisk auktion, är tillgängliga. 
Ramavtal kan användas vid alla typer av 
upphandling. För elektronisk auktion har det 
däremot ställts vissa begränsningar inte bara 
när det gäller byggentreprenad- och tjänste-
kontrakt innefattande intellektuella prestatio-
ner utan också när det gäller byggentreprena-
der. I Danmark krävs det inte avancerad elek-
tronisk signatur i förfrågningsunderlag. 

Inköpscentraler får anlitas. Som inköpscen-
tral fungerar bl.a. Statens og Kommunenes 
Indkøbs Service A/S (SKI), som ägs av staten 
och de lokala förvaltningsmyndigheterna. 
Den har som sin huvuduppgift att konkur-
rensutsätta ramavtal för de upphandlande en-
heternas behov. 

Det finns en särskild lag om anbudsförfa-
rande vid byggentreprenader (Lov om ind-
hentning af tilbud i bygge- och anlægssekto-
ren, dvs. Tilbudsloven, nro 450, 7.6.2001), 
som i första hand gäller entreprenader under 
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tröskelvärdet. Entreprenader som faller inom 
tillämpningsområdet för direktivet om offent-
liga byggentreprenader eller direktivet om 
upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och telekommunikation skall 
upphandlas i konkurrens i enlighet med di-
rektiven. 

Det finns inga bestämmelser om upphand-
lingar under tröskelvärdet, med undantag av 
byggentreprenader, eftersom fördragsbe-
stämmelserna om fri rörlighet för varor, 
tjänster och personer redan i sig anses inne-
fatta en annonseringsförpliktelse. 

Konkurrenssstyrelsen svarar för tillsynen 
av upphandlingsbestämmelserna och utred-
ning av misstänkta överträdelser. Den kan 
meddela råd och rekommendationer i upp-
handlingsfrågor. Styrelsen har till uppgift att 
behandla inofficiella klagomål och lösa pro-
blem redan under upphandlingsprocessen, 
men den kan också hänskjuta en överträdelse 
av upphandlingsbestämmelserna till klago-
nämnden för upphandlingsärenden. Konkur-
rensstyrelsen behandlar årligen ett fyrtiotal 
klagomål. Den genomsnittliga behandlingsti-
den är två månader. De upphandlande enhe-
terna följer i regel Konkurrensstyrelsens re-
kommendationer. 

Klagonämnden för upphandlingsärenden 
(Klagenaevnet for Udbud) är ett oberoende 
administrativt organ som har rätt att meddela 
bindande beslut i upphandlingsärenden. Ut-
över upphandlingar inom direktivens till-
lämpningsområde kan nämnden också be-
handla överträdelser av bestämmelserna om 
upphandling av byggentreprenader under 
tröskelvärdet. 

Vem som helst som har ett rättsligt intresse 
i en sak kan få den upptagen till behandling i 
klagonämnden. Ärenden kan dessutom väck-
as av de myndigheter och organisationer som 
är särskilt tillförordnade av näringsministeri-
et samt konkurrensstyrelsen och stads- och 
bostadsministeriet. 

Klagonämnden kan upphäva ett lagstridigt 
upphandlingsbeslut, avbryta ett upphand-
lingsförfarande interimistiskt eller förordna 
att den upphandlande enheten rättar till förfa-
randet. Klagonämndens beslut får överklagas 
hos domstolen inom åtta veckor från delgiv-
ning av beslutet. Om inga klagomål anförs 
blir nämndens beslut verkställbart. Ett avtal 

hindrar inte att nämnden behandlar ett kla-
gomål. Nämnden kan också ta upp ska-
deståndsanspråk i anknytning till en upp-
handling, om klagomål mot upphandlingen 
gillas. Anbudsgivarna kan också få sin sak 
upptagen i en allmän domstol och yrka ska-
destånd för felaktigt upphandlingsförfarande. 
 
Norge 
 

Norges lag om offentlig upphandling (Lov 
om offentlige anskaffelser 16.7.1999 nro 69) 
trädde i kraft den 1 juli 2001. Lagen tilläm-
pas på varu- och tjänsteupphandlingar samt 
byggentreprenader som görs av statliga och 
kommunala myndigheter och offentligrättsli-
ga organ och dessutom på upphandlingar 
inom försörjningssektorn. 

Lagen om upphandling är en ramlag som 
anger de allmänna upphandlingsprinciperna, 
som upphandling i konkurrens och likvärdig 
och icke-diskriminerande behandling av an-
budsgivare. Myndigheterna inom den regio-
nala och den lokala förvaltningen har dessut-
om skyldighet att beakta upphandlingarnas 
resurs- och miljöeffekter. Närmare bestäm-
melser finns i en förordning om offentlig 
upphandling (Forskrift om offentlige anskaf-
felser 15.6.2001 nr 616, (klassisk sektorn). 

Upphandlingar som understiger EU:s trös-
kelvärden regleras genom upphandlingsför-
ordningen. Bestämmelserna omfattar också 
hjälptjänster enligt bilaga B. Upphandlingar 
under tröskelvärdet skall konkurrensutsättas. 
På några få undantag när skall de också an-
nonseras offentligt. Annonseringen sker via 
det webbaserade datasystemet Doffin, där 
meddelanden om upphandlingar både över 
och under tröskelvärdena offentliggörs. Den 
upphandlande enheten kan om den så önskar 
annonsera också i EU:s elektroniska databas 
TED. Annonsering är inte obligatorisk vid 
upphandlingar under 200 000 NOK, dvs. ca 
25 000 euro. Sådana upphandlingar kan gö-
ras som direktupphandling. Meddelanden om 
upphandlingar över tröskelvärdet skall också 
offentliggöras i Norges officiella tidning, 
som skickar meddelandena vidare för offent-
liggörande i EU:s officiella tidning. Efter-
handsmeddelande i databasen Doffin är obli-
gatorisk också vid upphandlingar under trös-
kelvärdet. Förfarandena vid upphandlingar 
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under tröskelvärdet är öppet, selektivt och 
förhandlat förfarande. Direktupphandling går 
för sig i särskilt föreskrivna situationer. Be-
stämmelserna i upphandlingsförordningen 
tillämpas inte på direktupphandling. 

Överprövningsförfarandena gäller upp-
handlingar både över och under tröskelvär-
det. I Norge går det inte att överklaga ett fel-
aktigt upphandlingsförfarande i administrativ 
väg. Man kan få ett brott mot bestämmelser-
na om offentlig upphandling upptaget som ett 
ansökningsärende i en allmän underrätt. 
Dessutom kan klagomål anföras hos EFTA:s 
övervakningsmyndighet. 

En domstol har befogenhet att pröva ett 
ärende till dess att upphandlingskontrakt 
ingås. Innan ärendet avgörs kan domstolen 
fatta beslut om interimistiska förbud. Dom-
stolen kan upphäva upphandlingsförfarandet 
eller förplikta den upphandlande enheten att 
rätta till förfarandet. Besluten kan förstärkas 
med åtgärder enligt tvångsmedelslagen. 
Dessutom kan sökanden yrka skadestånd för 
sina utgifter för att ha lämnat ett anbud eller 
deltagit i anbudsförfarandet. En sökande som 
skulle ha haft en reell möjlighet att få anbu-
det kan också yrka ersättning. Också upp-
handlingar under tröskelvärdena kan hän-
skjutas till domstol. I Norge har domstolsför-
farande i upphandlingsärenden tillgripits i 
mycket få fall. 

Sedan 2003 har en särskild klagonämnd för 
offentlig upphandling, KOFA, varit verksam 
i Norge. Näringslivets forum för offentlig 
upphandling tjänar också som inofficiellt be-
svärsorgan. Det meddelar rekommendationer 
om tolkningen av upphandlingsbestämmel-
serna. 

Lagen om offentlig upphandling genomgår 
en översyn som innebär att konkurrensutsätt-
ning av upphandlingar under EU:s tröskel-
värden kommer att tas in i lagen. Det vikti-
gaste reformförslaget gäller en höjning av det 
nationella tröskelvärdet från 200 000 till 
500 000 NOK, dvs. omkring 61 000 euro. 
Förslaget bygger på en utredning om effek-
terna av den gällande lagstiftningen om upp-
handling. Enligt utredningen hade insynen 
och den likvärdiga behandlingen i upphand-
lingsförfarandet förbättrats under den tid lag-
stiftningen varit i kraft. Också de upphandla-
de varornas och tjänsternas kvalitet hade bli-

vit något bättre. Däremot hade varken kon-
kurrensen ökat eller efterlevnaden av lag-
stiftningen lett till nämnvärt lägre priser. 

I förslaget framhålls att de grundläggande 
principerna om konkurrens och likabehand-
ling lämpar sig också för upphandlingar un-
der det nationella tröskelvärdet. Annonse-
ringsförpliktelsen och de detaljerade förfa-
randena skall bara gälla upphandlingar över 
det nationella tröskelvärdet. Ambitionen har 
varit att luckra upp lagstiftningen om upp-
handlingar under EU:s tröskelvärden ytterli-
gare. Eftersom de nationella tröskelvärdena 
är lägre än tidigare föreslås obligatoriska pro-
tokoll över upphandlingar över 50 000 NOK 
för att granskning av förfarandet i efterhand i 
förekommande fall skall vara möjlig. 

För klagonämnden för upphandlingsären-
den föreslås också befogenhet att bestämma 
om förseelseavgift för en upphandlande en-
het som gör lagstridiga direkta upphandling-
ar. Avgiften får vara högst 15 procent av 
upphandlingens värde. Ett ärende skall kunna 
väckas i klagonämnden också av någon an-
nan part än t.ex. en anbudsgivare som har 
verksamhet i sektorn. Som exempel kan 
nämnas kommunala förtroendevalda eller 
kommuninvånare som skall kunna få ett 
ärendet upptaget i klagonämnden antingen 
själva eller genom någon sammanslutning. 
 
Island 
 

I enlighet med förpliktelserna i EES-
fördraget har upphandlingsdirektiven satts i 
kraft genom en lag om offentlig upphandling 
(Nr 94/2001). I lagen ingår utöver direktiv 
bestämmelserna också bestämmelser om kla-
gonämnden och överprövningsförfarandena. 
Vidare omfattar lagen bestämmelser om stat-
liga myndigheters upphandlingar som under-
stiger tröskelvärdena. 

Bestämmelserna i direktivet om offentlig 
upphandling är direkt tillämpliga på upp-
handlingar inom direktivens tillämpningsom-
råde. EG-fördragets principer om fri rörlighet 
för varor och tjänster samt om etableringsfri-
het tillämpas på upphandlingar som inte om-
fattas av direktivet. Byggentreprenader som 
överskrider 10 819 000 ISK (ca 137 000 
euro) omfattas av nationell lag. Bestämmel-
serna tillämpas också när en privat part får 
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offentlig subvention från staten eller kom-
munerna för ett konkret byggprojekt. Kon-
kurrensutsättningen av upphandlingar under 
tröskelvärdena är smidigare än enligt direkti-
ven. Förhandlat förfarande är möjligt i större 
omfattning än vad direktiven medger och 
förhandlingar är också möjliga i samband 
med öppet och selektivt förfarande. 

Finansministeriet har fastställt en prisstra-
tegi för statliga enheters varu- och tjänste-
upphandlingar. Strategin avser att få den bäs-
ta valutan för pengarna (principen Best value 
for money). Målet är effektivare upphand-
lingar som kan ge inbesparingar på 600 -650 
miljoner kronor per år. Metoderna är att 
minska förvaltningskostnaderna genom bätt-
re samordning och koncentrering av upp-
handlingar och användning av elektroniska 
redskap framför allt vid rutinupphandlingar. 
Ramavtal skall också utnyttjas i större om-
fattning. För varuupphandling skapas bättre 
rutiner. Stora projekt skall få bättre projekt-
ledning och kontraktsförvaltning. Ambitio-
nen är att höja upphandlingskompetensen. 
 
2.2.2.  Vissa andra EU-länder 

 
Estlands, Lettlands och Litauens upphand-

lingslagar gäller upphandlingar både över 
och under EU:s tröskelvärden. I samtliga 
dessa länder föreskrivs det om nationella 
tröskelvärden som utgör utgångspunkten för 
förfarandena vid upphandling i konkurrens 
och annonseringsförpliktelserna. I Estland 
skall varu- och tjänsteupphandlingar över 
6 400 euro och byggentreprenader över 
32 000 euro annonseras offentligt. Medde-
landena skall offentliggöras i statens elektro-
niska register. Servicen är samordnad och 
lätthanterlig och anses fungera bra och ge fö-
retagen bättre tillgång till information. I Lett-
land gäller meddelandeförpliktelsen varu- 
och tjänsteupphandlingar över 15 000 euro 
och byggentreprenader över 75 000 euro. 
Meddelandena kan offentliggöras i nätet, of-
ficiella tidningen eller dagstidningarna. I Li-
tauen är det nationella tröskelvärdet 22 500 
för varuupphandlingar och 90 2000 euro för 
byggentreprenader. Meddelandena offentlig-
görs i nätet i ett elektroniskt informationssy-
stem och i officiella tidningen. 

Vad gäller övriga EU-länder kan det note-
ras att man i Österrike skall offentliggöra 
upphandlingar över 20 000 euro och att den 
upphandlande enheten får tillämpa sina egna 
anvisningar på upphandlingar under detta 
värde. På upphandlingar under tröskelvärdet 
tillämpas mycket likartade förfaranden som 
på upphandlingar över EU:s tröskelvärden. 
Vid konkurrensutsättning kan åtta olika för-
faranden iakttas beroende på upphandlingens 
karaktär och värde. I Frankrike kan upphand-
lingar under 90 000 euro ännu så länge göras 
formfritt. Kommissionen har emellertid väckt 
åtal mot Frankrike eftersom den anser att 
lagstiftningen inte är i linje med fördraget 
och för att t.ex. insynsförpliktelsen inte upp-
fylls (gränsvärdet är för högt). I Storbritanni-
en är tröskelvärdet 20 000 euro och vid upp-
handlingar under detta värde gäller anvis-
ningar som närmast kan betraktas som re-
kommendationer. I Holland är tröskelvärdet 
under övervägande. Gällande lagstiftning 
kräver konkurrensutsättning av entreprenader 
över 1 361 340 euro. I Belgien täcker trös-
kelvärdet upphandlingar över 5 500 euro. I 
Italien är gränsen 20 000 euro. Portugal till-
lämpar följande gränser för begärda anbud: 
över 20 000 (minst 5 anbudssökande), 10 000 
- 20 000 (minst 3 anbudssökande) och 5 000 
- 10 000 (minst 2 anbudssökande). 
 
 
2.3.  Bedömning av nuläget 

 
2.3.1. Praxis för tillämpning av direktivet 

om offentlig upphandling 

I meddelandet med titeln Grönbok "Offent-
lig upphandling inom Europeiska unionen: 
Överväganden inför framtiden" (16/12/96) 
och meddelandet Offentlig upphandling inom 
Europeiska kommissionen (KOM(1998)143 
slutlig) lägger kommissionen fram sin håll-
ning till gemenskapslagstiftningen om offent-
lig upphandling. Enligt kommissionens upp-
fattningar har insynen i kontraktsförfarande 
för offentlig upphandling ökat tack vare upp-
handlingsdirektiven och den offentliga an-
nonseringen förbättrat informationen om de 
kommersiella möjligheter som offentlig upp-
handling erbjuder. Kommissionen bedömer 
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att gemenskapsreglerna om offentlig upp-
handling har medverkat till en europeisk in-
dustri med större prestanda som har bättre 
chanser att dra nytta av den inre marknadens 
stordriftsfördelar och vara framgångsrik i 
konkurrensen på världsmarknaden. 

Kommissionen påpekar också att lagstift-
ningen om offentlig upphandling har en del 
nackdelar, till exempel att definitionerna i di-
rektiven är bristfälliga och begreppen tvety-
diga. Ett problem med upphandlingsförfa-
randet är att förhandlingsförfarandet tilläm-
pas för lätt med hänvisning till bl.a. obefint-
lig tvingande brådska och faktorer som har 
med de upphandlade enheterna själva att 
göra. Å ena sidan anser kommissionen att 
förhandlingsförfarandet i vissa lägen kan ge-
nerera ett bättre ekonomiskt resultat än andra 
upphandlingsförfaranden, å andra sidan anser 
den att förfarandet minskar de administrativa 
kostnaderna. Vidare anser kommissionen att 
det snabba förfarandet tillämpas i för stor 
omfattning. Ett ännu mer statiskt problem är 
att tidsfristerna för upphandlingsförfaranden 
inte följs. Också i själva genomförandet av 
upphandlingsförfarandet ser kommissionen 
brister som sätter likabehandlingen av an-
budsgivarna på spel. Kommissionen menar 
att det också förekommer problem med till-
lämpningen av bestämmelserna om valet av 
anbudsgivare och valet av anbud. 

I meddelandet från 1998 erkände kommis-
sionen behovet av att ändra och förenkla den 
rättsliga ramen, ta hänsyn till den tekniska 
och ekonomiska utvecklingen och införliva 
mer flexibla mekanismer i direktiven. Vid si-
dan av behovet av ändrad lagstiftning under-
stryker kommissionen behovet av andra åt-
gärder för att underlätta marknadstillträdet, 
till exempel utbildning i upphandling, effek-
tivare information om upphandlingsmöjlig-
heterna och insatser för att förbättra de små 
och medelstora företagens villkor. 

Kommissionen påpekar också att det finns 
stora skillnader i de nationella rättssäkerhets-
förfarandena vid upphandling. Medlemssta-
terna har varierande rättsmedel både när det 
gäller effektivitet och kostnader. Kommis-
sionen betonar särskilt vikten av att med-
lemsstaterna har effektiva rättsmedel till rim-
liga kostnader och uppmanar dem att framför 
allt inrätta oberoende tillsynsmyndigheter.  

För närvarande förbereder kommissionen en 
översyn av rättsmedelsdirektiven. Förslagen 
kommer sannolikt att läggas fram under år 
2006. 
 
 

2.3.2.  Tillämpningen av upphandlings-
lagstiftningen i Finland 

 
På grund av den administrativa stukturen i 

vårt land tillämpas upphandlingslagen av en 
lång rad kommunala och statliga myndighe-
ter, enheter som ingår i den direkta och indi-
rekta statsförvaltningen, församlingar, offent-
ligrättsliga inrättningar och också en del pri-
vata aktörer. Procedurförpliktelserna inom 
lagstiftningen om upphandling av kompetens 
varierar mycket. Den decentraliserade upp-
handlingsfunktionen har medfört dels en ora-
tionell användning av de personella resurser-
na och kostnadsineffektivitet, dels brister i 
upphandlingskompetensen. Upphandlingar 
konkurrensutsätts inte alltid på det sätt som 
lagstiftningen kräver. 

På senare år har dock upphandlingsmeto-
derna och strategisk planering av upphand-
lingar i allt högre grad lyfts fram. Detta har 
också resulterat i större centralisering, sam-
ordnad upphandling och anhopning av exper-
tis. Samarbetet kring inköp har gjort att upp-
handlingslagstiftningen tillämpas bättre. 
Inom statsförvaltningen är inrättandet av en 
gemensam upphandlande enhet en av de vik-
tigaste orsakerna till att förpliktelserna i lag-
stiftningen numera följs bättre. 

I marknadsdomstolens rättspraxis är den 
bristande upphandlingskompetensen en av de 
största orsakerna till att bestämmelserna om 
att anbudsgivare och anbudssökande behand-
las lika och icke-diskriminerande inte följs. 
På grund av den decentraliserade upphand-
lingsförfarandet arbetar upphandlarna på del-
tid med upphandling och är oerfarna, och 
detta ger utslag i till exempel bristfälliga an-
budsförfrågningar. Vid anbudsjämförelser 
görs ingen skillnad mellan eller adekvata 
specificeringar av kriterierna för val av an-
budsgivare och val av anbud. Också i övrigt 
förekommer det en del brister i jämförelserna 
av anbuden och i upphandlingsprocessen. 



 RP 50/2006 rd 
  

 

14

2.3.3.  Volymen på offentliga upphand-
lingar 

I Finlands uppgår värdet av de samlade of-
fentliga upphandlingarna till 22,5 miljarder 
euro (2004), vilket motsvarar ungefär 15 
procent av BNP. År 2004 uppgick värdet av 
kommunernas, samkommunernas och andra 
kommunala organisationers externa upp-
handlingar till cirka 10,9 miljarder euro, vil-
ket är ungefär 37 procent av de externa utgif-
terna inom den kommunala sektorn. Samti-
digt uppgår den interna upphandlingen inom 
den kommunala sektorn till uppskattningsvis 
5 miljarder euro. Värdet på statskoncernens 
upphandling 2004 uppgick till cirka 4,5 mil-
jarder euro, vilket är ungefär 12 procent av 
budgetutfallet. Resten av värdet består av 
bl.a. den upphandling inom den offentliga 
sektorn som inte berörs av upphandlingsreg-
lerna. 

Inom den kommunala upphandlingen står 
upphandling av tjänster för den största grup-
pen. Kommunerna upphandlade tjänster för 
4,5  miljarder euro år 2004. År 2004 upp-
handlade kommunerna social- och hälsovård 
för 1,6 miljarder euro, affärsrörelse för 1,2 
miljarder euro, undervisnings- och kultur-
verksamhet för 1 miljard  euro, samhälls-
tjänster för 715 miljoner euro och administra-
tiva tjänster för 411 miljoner euro. I dessa 
världen ingår också interna poster i kommu-
nerna och samkommunerna. År 2004 utgjor-
de kostnaderna för köp av kundtjänster från 
privata producenter ca 1,2 miljarder euro, av 
vilket den största delen var upphandlingar av 
social- och hälsovårdstjänster Av den kom-
munala upphandlingen utgjorde upphand-
lingen av varor 2,90 miljarder euro år 2004. 
Samma år uppgick värdet av byggentrepre-
nader till 1,37 miljarder euro. Värdet av 
kommunernas externa upphandling av varor 
och tjänster samt byggentreprenader har ökat 
årligen. Upphandlingen står dessutom för en 
allt större del av de externa utgifterna. 

Den statliga upphandlingen hade följande 
fördelning 2004: tjänster 53 procent, hyror 
19 procent, försvarsmateriel 11 procent, ma-
terial, förnödenheter och varor 12 procent 
samt maskiner, anläggningar och inventarier 
och immaterialrätter 5 procent. Sett enligt 
upphandlingstyp var de fem största grupper-

na: hyra för byggnader ägda av utomstående 
(ca 769 miljoner euro), reparation och under-
håll av jord- och vattenkonstruktioner (ca 
480 miljoner euro), försvarsmateriel (ca 476 
miljoner euro), expert- och utredningstjänster 
(ca 455 miljoner euro) och anläggningstjäns-
ter för jord- och vattenkonstruktioner (ca 312 
miljoner euro). Dessa stod för sammanlagt 
cirka 55 procent av all upphandling. 
 
 
 
 
2.3.4. Upphandling av tjänster 

Sedan lagen om offentlig upphandling kom 
till (1994) har den offentliga upphandlingen 
allt mer inriktats på tjänster och mindre på 
varor. Av tradition har upphandlingen av 
tjänster varit stor inom de sektorer som inte 
är direkt knutna till den upphandlade enhe-
tens kärnverksamheter eller kräver särskilda 
yrkeskvalifikationer. Däribland märks dator- 
och adb-tjänster, fastighetsskötsel, utbildning 
och transportanknutna tjänster. På senare år 
har social- och hälsovård upphandlats i allt 
större omfattning. 

Idén om kärnverksamheter, en bättre ut-
vecklad tjänstemarknad, personalfrågor och 
ett ekonomiskt pressat läge har fått kommu-
nerna och flera andra upphandlande enheter 
att i många fall avstå från att själva tillhanda-
hålla tjänster och i stället lägga ut dem på ak-
törer utanför sin egen organisation. Den upp-
handlade enheten kan lägga ut tjänsterna på 
privata eller offentliga tjänstetillhandahållare 
och då måste kontrakten konkurrensutsättas i 
enlighet med upphandlingslagstiftningen. De 
upphandlade enheterna har också lagt ut till-
handahållandet av tjänster ensamma eller till-
sammans med andra enheter eller privata ak-
törer på särskilda bolag. I sådana fall måste 
upphandlingsskyldigheten avgöras från fall 
till fall. 

Sett ur näringslivets perspektiv innebär den 
ökade upphandlingen att privata tjänstetill-
handahållare får tillgång till den offentliga 
marknaden. Offentliga enheters upphandling 
utläggning har visat sig ha ett direkt samband 
med hur livlig aktiviteten är på den lokala 
näringsmarknaden. 

Upphandling av tjänster är en annan pro-
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cess än upphandling av varor eller byggent-
reprenader. Ofta är det svårare att lägga fast 
kvalitetsfaktorer för tjänster i anbudsförfråg-
ningar än vid upphandling av varor. Det stäl-
ler stora krav att lägga fast kvalitetsfaktorer 
för i synnerhet tjänster som kräver personliga 
arbetsinsatser. Både de upphandlande enhe-
terna och företagen anser att förfarandena en-
ligt upphandlingslagen lämpar sig dåligt för 
konkurrensutsättning vid upphandling av 
tjänster och att procedurerna i vissa fall är för 
tungrodda. Större flexibilitet har efterlysts i 
synnerhet när det gäller konkurrensutsättning 
av forskning och utveckling samt social- och 
hälsovård, möjligheter att förhandla om ob-
jekten och villkoren med anbudsgivarna och 
rätt att under det samlade upphandlingsförfa-
randet utvärdera de ansvariga personernas 
kompetens, särskilt vid upphandling av tjäns-
ter som kräver personliga arbetsinsatser. 

Å andra sidan har behovet av öppenhet och 
insyn samt icke-diskriminering lyfts fram för 
att aktörerna skall få adekvat information om 
sina möjligheter att tillhandahålla sina tjäns-
ter för den offentliga sektorn och för att av-
talsparter skall väljas på lika villkor och utan 
diskriminering. 

EU:s lagstiftning om offentlig upphandling 
lämpar sig bara delvis för så kallad sekundär 
tjänsteupphandling, till exempel inom social- 
och hälsovård.  Vår nationella lagstiftning 
kräver att också den typen av upphandling 
skall konkurrensutsättas. EU-fördraget kräver 
dock att upphandlingen också då måste vara 
öppen och icke-diskriminerande. Fördraget 
har tolkats så att det kräver att offentlig an-
nonsering om upphandling som inte omfattas 
av tillämpningsområdet för direktiven. 

På senare år har social- och hälsovård i allt 
större omfattning upphandlats hos privata ak-
törer eller organisationer och de kommer en-
ligt vissa bedömningar att öka ytterligare i 
framtiden. Inom social- och hälsovård har 
konkurrensförfarandet stött på många pro-
blem, till exempel en outvecklad tjänste-
marknad, frågor kring organisationernas 
tjänsteutbud, den bristfälliga strategiska pla-
neringen vid konkurrensutsättning av social- 
och hälsovård, problem med att lägga fast in-
nebörden i tjänsterna och kvalitetsnivån och 
brister i kompetensen. 
 

2.3.5.  Obetydlig upphandling 

Den gällande lagen om offentlig upphand-
ling är en relativt allmän ramlag som innefat-
tar en förpliktelse att konkurrensutsätta upp-
handling. Lagen har ingående procedurkrav 
när det gäller upphandlingar som ligger un-
der EU:s tröskelvärde. I princip medger detta 
ett flexibelt förfarande. Å andra sidan har la-
gen inga exakta bestämmelser när det gäller 
likabehandling av anbudsgivare eller till-
lämpningen av principerna i annan upphand-
lingslagstiftning. När det inte har funnits 
några explicita bestämmelser har upphand-
lingslagen i rättspraxis tolkats i enlighet med 
bestämmelserna om upphandling som ligger 
över tröskelvärdet. Därmed har procedurerna 
för upphandlingar av obetydligt värde prak-
tiskt taget varit nästan desamma som vid 
upphandlingar av betydande värde. 

Enligt 5 § 2 mom. i den gällande lagen om 
offentlig upphandling får en upphandling gö-
ras utan anbudsförfarande bara av särskilda 
skäl. Som särskilda skäl betraktas bl.a. ett 
obetydligt värde. I lagen läggs inte värdet för 
obetydliga upphandlingar fast eftersom tan-
ken när lagen stiftades var att ett obetydligt 
värde flexibelt vid en bedömning av förplik-
telserna skulle kunna läggas fast utifrån upp-
handlingens karaktär och kostnaderna för 
upphandlingsförfarandet. Det finns mycket få 
exempel på upphandlingar av obetydligt vär-
de i rättspraxis. En upphandling av snöplog-
ning till ett värde av 13 000 mark har ansetts 
representera ett obetydligt värde (Konkur-
rensrådet, beslut 13.8.2001). I ett färskt be-
slut av marknadsdomstolen anses en upp-
handling av kommunala transporttjänster till 
ett värde av 6 000 euro representera ett obe-
tydligt värde (marknadsdomstolen 1.4.2005). 
Däremot anses inte publicering av kommuna-
la annonser för 10 000 euro representera ett 
obetydligt värde (marknadsdomstolen 
1.4.2004). Detsamma gäller byggarbeten om-
fattande fasadrenoveringar till ett värde av 
118 000 mark (konkurrensrådet, beslut 
26.4.2001).  I tillämpningen av lagen har ett 
obetydligt värde vanligen tolkats ganska 
schablonmässigt och förpliktelsen att konkur-
rensutsätta upphandling har ansetts gälla all 
upphandling med undantag för mycket små. 
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2.3.6.  Upphandling hos enheter anknutna 
till den upphandlande enheten 

Den gällande gemenskapslagstiftningen har 
inga explicita bestämmelser om rätt att utan 
konkurrensutsättning göra upphandlingar hos 
enheter anknutna till den upphandlande enhe-
ten (en så kallad in house- relation). Frånva-
ron av regler har gett upphov till osäkerhet 
och stört samarbete och bolagsfusioner vid 
adekvat tjänsteproduktion och satt käppar i 
hjulen för flera andra konstruktiva lösningar. 
Också många andra EU-stater anser att av-
saknaden av regler är en brist. För närvaran-
de behandlar Europeiska gemenskapernas 
domstol ett flertal förhandsavgöranden och 
klagomål som gäller in house- frågor. De 
kommande domarna kommer sannolikt att 
förtydliga det rådande rättsläget. 

Europeiska gemenskapernas domstol har 
behandlat frågan om upphandling hos enhe-
ter anknutna till den upphandlande enheten i 
sina domar C-107/98, Teckal, C-26/03, Stadt 
Halle och C-84/03 kommissionen mot Spa-
nien. Enligt domstolen får en upphandlande 
enhet göra upphandlingar utanför sin egen 
organisation utan konkurrensutsättning bara 
när den tillämpar samma tillsynsbefogenheter 
på anknutna enheter som på sina egna enhe-
ter. Ett annat krav är att enheter anknutna till 
den upphandlande enheten skall bedriva sin 
huvudsakliga verksamhet tillsammans med 
den upphandlade enhet som äger den. Enligt 
domen C26/03 Stadt Halle kan kravet på lik-
värdiga tillsynsbefogenheter inte uppfyllas 
när en privat aktör är minoritetsägare i en an-
knuten enhet. Enligt domen C-84/03 kommis-
sionen mot Spanien strider det mot gemen-
skapens direktiv om offentlig upphandling att 
förvaltningsmyndigheter och andra offentlig-
rättsliga enheter ingår samarbetsavtal innefat-
tande upphandlingskontrakt och avtalen un-
dantas tillämpningsområdet för upphand-
lingslagstiftningen. 

I sin dom 30.11.2004 T 3048 om sjuk-
transporter i Hangö behandlar högsta förvalt-
ningsdomstolen upphandling hos enheter an-
knutna till den upphandlande enheten. Enligt 
domen hade Hangö stad varit tvungen att till-
lämpa upphandlingslagstiftningen på sjuk-
transporttjänsterna eftersom samarbetsavtalet 
mellan Hangö stad och det regionala rädd-

ningsverket gällde två formellt separata juri-
diska personer med självständig beslutande-
rätt och avsåg upphandling av tjänster mot 
vederlag i pengar. 

Samarbetet mellan upphandlande enheter 
gäller inte bara upphandling hos anknutna 
enheter utan handlar också om att tillämpa 
genskapslagstiftningen. Upphandlingslag-
stiftningen har ansetts vara tvetydlig inte 
minst i fråga om olika typer av samarbetsav-
tal mellan kommuner. Europeiska gemen-
skapernas domstol har ansett att upphand-
lingskontrakt mellan upphandlande myndig-
heter omfattas av bestämmelserna om offent-
lig upphandling. Å andra sidan har det i 
rättspraxis inte gjorts någon markering visavi 
administrativt samarbete mellan upphandlan-
de myndigheter som inte berörs av upphand-
lingslagstiftningen. Därmed har frågan om 
upphandling får göras i form av eget arbete i 
flera olika kommuner inte avgjort på ett klart 
och tydligt sätt i vare sig gemenskapslagstift-
ningen eller anknytande rättspraxis. I och 
med att eget arbete inte anses ingå i tillämp-
ningsområdet för skyldigheten att konkur-
rensutsätta upphandling är det inte rationellt 
att i detta läge införa sådana bestämmelser 
eftersom EG- lagstiftningen inte är entydig. 

Även om gemenskapen håller på att ta fram 
en rättspraxis för upphandling hos anknutna 
enheter måste den nationella upphandlings-
lagstiftningen få rättsregler som bygger på de 
befintliga domarna av Europeiska gemenska-
pernas domstol. Bestämmelserna måste even-
tuellt kompletteras när de aktuella målen har 
avgjorts av domstolen. 
 
2.3.7.  Annonseringsskyldighet 

Upphandling av varor och tjänster samt 
byggentreprenader som ligger över EU-
tröskelvärdet skall enligt förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet ut-
annonseras i Europeiska unionens officiella 
tidning. Skyldigheten hänger samman med 
direktiven om offentlig upphandling. Skyl-
digheten har ansetts spela en viktig roll för 
uppfyllelsen av målen för bestämmelserna 
om offentlig upphandling. Kommissionen 
har understrukit vikten av att annonserings-
skyldigheten uppfylls och inlett övervak-
ningsförfaranden när skyldigheten försum-
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mats. Också i nationell rättspraxis har annon-
seringsskyldigheten ansetts vara ett absolut 
formkrav. Som regel har försummelser lett 
till att upphandlingsbesluten har upphävts 
och en skyldighet att konkurrensutsätta upp-
handlingen på nytt. 

I Finland har annonser om offentlig upp-
handling gått via Edita Abp till Europeiska 
unionens publikationsbyrå som publicerar 
annonserna i databasen Tenders Electronic 
Daily (TED). Annonserna publiceras också 
nationellt på Internet och i tidningen Julkiset 
hankinnat.  År 2004 utannonserades ungefär 
1 700 upphandlingar som översteg EU:s trös-
kelvärde. 

Upphandlingar som omfattas av direktivet 
annonseras ganska bra. Det är en användar-
vänlig och fungerande metod att annonserna 
tas emot centralt och vidarebefordras till pub-
likationsbyrån. Man har försökt ge företagens 
goda möjligheter att få information med hjälp 
av söktjänster. Ett problem med annonse-
ringen är dock att det inte finns några regler 
för hur den gemensamma terminologin vid 
upphandling (CPV-koden) skall användas. 
En oklar fråga är hur exakta koder på upp-
handlingen som skall användas. Också kom-
missionen har uppmärksamgjorts på proble-
matiken. 

Den gällande upphandlingslagen innefattar 
ingen skyldighet att offentligt utannonsera 
upphandlingar som ligger under EU-
tröskelvärdet eller sekundära upphandlingar. 
Annonseringsskyldigheten är alltså frivillig. 
Inte heller upphandlingsdirektiven innefattar 
någon annonseringsskyldighet för upphand-
lingar som inte omfattas av deras tillämp-
ningsområden. Europeiska gemenskapernas 
domstol anser dock i sin dom C324/98; Te-
laustria och Telefonadress och C-275/98, 
Unitron Scandinavia att också upphandlingar 
som inte omfattas av upphandlingsdirektiven 
skall följa de grundläggande rättsreglerna i 
EG-fördraget, principerna om förbud mot 
diskriminering på grund av nationalitet och 
inte minst öppenhetsprincipen. Öppenhets-
principen innefattar enligt domstolen en 
skyldighet att garantera att en upphandling 
utannonseras i lämplig utsträckning för att 
övervaka att upphandlingskontrakten ingås i 
ett neutralt förfarande och för att upphand-
lingarna skall kunna öppnas för konkurrens. 

Kommissionen har väckt talan mot Finland i 
domstolen i ett liknande fall (C-195/04 Se-
natfastigheter). Kommissionen anser att Fin-
land brutit mot sina skyldigheter som EU-
medlem i en upphandling som underskrider 
EU-tröskelvärdet eftersom upphandlingen 
enligt kommissionen inte hade utannonserats 
offentligt. Enligt 5 § i den gällande upphand-
lingslagen krävs det inte att en annons publi-
ceras i sådana fall. På senare år har ungefär 2 
000 upphandlingsannonser som ligger under 
EU-tröskelvärdet publicerats i annonserings-
systemet JULMA. 

Annonseringsskyldigheten föreslås bli ut-
sträckt till upphandlingar som inte omfattas 
av tillämpningsområdet för upphandlingsdi-
rektivet för att Finlands upphandlingslag-
stiftning skall ligga i linje med öppenhets-
principen i EG-rätten. 
 
2.3.8.  Nya affärsmetoder 

På senare år har det blivit vanligare med 
olika typer av offentlig-privata samarbets- 
och partnerskapsprojekt. De kan gälla allt 
från omfattande infrastrukturprojekt med en 
finansierings- och ägardimension till små 
kontrakt om enskilda tjänster. Syftet kan till 
exempel vara att planera ett komplicerat och 
brett upplagt projekt i samarbete med ett fö-
retag inom den privata sektorn, att se över en 
tjänst tillsammans, att generera större flexibi-
litet för enskilda kunder i upphandling av va-
ror eller tjänster eller att genomföra institu-
tionella samarbetsmekanismer, till exempel 
att inrätta ett samföretag för aktörer inom of-
fentlig och privat sektor. Det har inrättats fö-
retag för exempelvis kommunala uppdrag 
inom näringslivet samt inom områdena data-
teknik och miljövård. Ute i Europa är det re-
lativt vanligt att omfattande infrastruktur- 
och byggprojekt genomförs i samråd med 
den privata sektorn och att det är den privata 
aktören som står för den ekonomiska risken i 
projektet. I Finland kommer liknande projekt 
sannolikt att bli vanligare i framöver. 

Gemenskapslagstiftning om offentlig upp-
handling väger inte särskilt in samarbets- och 
partnerskapskontrakt. Upphandlingskontrakt 
omfattas av den lagfästa skyldigheten att 
konkurrensutsätta upphandlingar. Däremot 
omfattas inte koncessioner och institutionella 
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samarbetsmekanismer av EU:s lagstiftning 
om offentlig upphandling. När koncessioner 
och kontrakt ingås måste emellertid princi-
perna i EG-fördraget och de därav följande 
skyldigheterna i rättspraxis följas. Frågan be-
handlas i bl.a. Europeiska gemenskapernas 
domstols domar C324/98 Telaustria och Te-
lefonadress och C275/98 Unitron Scandina-
via. 

Procedurkraven på samarbete och partner-
skap, koncessioner för tjänster och institutio-
nella samarbetsmekanismer uppfattas som 
otydliga. Särskilt det faktum att upphand-
lingslagstiftningen inte tillämpas på konces-
sioner för tjänster kan förväntas ställa till 
med problem eftersom koncessioner ofta är 
av samma karaktär som upphandlingskon-
trakt för tjänster. Det har ansetts nödvändigt 
att förtydliga bestämmelserna om konkur-
rensutsättning. 

Den 14 april 2000 offentliggjorde kommis-
sionen ett tolkningsmeddelande om konces-
sioner i gemenskapslagstiftningen. Dessutom 
gav kommissionen den 30 april 2004 ut en 
grönbok om offentlig-privata partnerskap och 
EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner (KOM(2004) 327 slutlig). I do-
kumenten lägger kommissionen fram sina 
tolkningar av hur EG-rätten skall tillämpas. 
Kommissionen överväger att ta vissa lag-
stiftningsinitiativ eller att komma med ett 
tolkningsmeddelande utifrån kommentarerna 
till grönboken. De läggs sannolikt fram 2006. 

I dagsläget tillämpas de särskilda procedur-
reglerna i försörjningsförordningarna om 
upphandlingar som överstiger EG-
tröskelvärdet på koncessioner för entreprena-
der inom byggbranschen. Reglerna tillåter att 
koncessionerna också konkurrensutsätts med 
hjälp av ett förhandlingsförfarande. Bestäm-
melserna på grundval av direktiven gäller 
bara annonseringsskyldighet, tidsfrister och 
kontakt för kompletterande entreprenader, 
men de reglerar inte vissa viktiga kontrakts-
frågor som val av upphandlingsförfarande, 
teknisk specificering och detaljer kring val av 
anbudsgivare och anbud. De har ansetts vara 
tvetydliga och otydliga. 
 
2.3.9.  Elektroniska förfaranden 

De gällande direktiven om offentlig upp-

handling har inga explicita bestämmelser om 
elektroniska förfaranden och elektroniska 
köpsystem. Men med elektroniska medier 
kan upphandlingsförfarandena främjas och 
snabbas upp samtidigt som öppenheten ökar. 
Det är därför viktigt att de elektroniska me-
toderna får användas på samma villkor som 
traditionella kommunikationsmetoder. Från-
varon av bestämmelser har i vissa fall lett till 
metoder som är jämförbara med handelshin-
der och som splittrar marknaden när vissa 
tekniker krävs i informationsutbytet mellan 
de upphandlande enheterna och anbudsgivar-
na och för elektronisk leverans av upphand-
lingsannonser. Kommissionen har gjort be-
dömningen att elektroniska förfaranden kan 
generera besparingar på 5 procent i de direk-
ta kostnaderna för upphandling och på flera 
tiotal procent i transaktionskostnader. Lag-
stiftningen måste förtydligas för att förhindra 
diskriminerande krav å ena sidan och tillåta 
elektroniska förfaranden å andra sidan. 

Elektroniska metoder i offentlig upphand-
ling har blivit en viktig fråga i EU. I revide-
ringen av direktiven om offentlig upphand-
ling förtydligas reglerna för elektroniskt in-
formationsutbyte och elektroniska köpmeka-
nismer i offentlig upphandling. I ett medde-
lande från den 13 december 2004 (KOM 
(2004) 841 slutlig) föreslår kommissionen 
dessutom en handlingsplan för genomföran-
det av den rättsliga ramen för elektronisk of-
fentlig upphandling. Detaljerna kring elek-
troniska förfaranden behandlas för närvaran-
de av kommissionen. Därför föreslås att 
närmare bestämmelser om förfarandena bli 
införda i en förordning senare. 
 
2.3.10. Rättsmedel 

Rättssäkerhetsbestämmelserna i den gäl-
lande upphandlingslagen grundar sig på 
rättsmedelsdirektiven (rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG). Direktiven in-
nefattar bestämmelser om vissa minimikrav 
som de nationella förfarandena måste uppfyl-
la. Enligt den gällande lagstiftningen har par-
terna i offentlig upphandling tillgång till flera 
rättsmedel. I 3 kap. ingår bestämmelser om 
skadestånd (8 §). Det är allmänna underätter 
som får utdöma skadestånd. Mycket få ska-
deståndsmål som har kommit upp. Enligt la-
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gen om marknadsdomstolen (1527/2001) är 
det marknadsdomstolen som inledde sin 
verksamhet den 1 mars 2001 som är be-
svärsmyndighet vid offentlig upphandling. 
Tidigare var konkurrensrådet besvärsmyn-
dighet. Bestämmelser om marknadsdomsto-
lens rättsmedel finns i 9–12 § i den gällande 
upphandlingslagen. 

På ansökan av en part kan marknadsdom-
stolen helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlande enhet, förbjuda den upp-
handlande enheten att tillämpa en punkt i ett 
upphandlingsdokument och att annars följa 
ett oriktigt förfarande, ålägga den upphand-
lande enheten att korrigera ett oriktigt förfa-
rande och ålägga den att betala gottgörelse 
till en part som skulle ha haft en reell möjlig-
het att vinna ett anbudsförfarande. Dessutom 
kan marknadsdomstolen efter att en ansökan 
har anhängiggjorts förbjuda eller temporärt 
avbryta verkställigheten av ett beslut för den 
tid som behandlingen pågår. Vidare föreskri-
ver 11 a § i den gällande lagen om frivilligt 
förlikningsförfarande vid upphandling som 
gäller försörjningssektorn. Förfarandet har 
aldrig tillämpats och ingår inte i den före-
slagna lagen. När en upphandlande enhet 
omfattas av kommunallagen kan också 
rättsmedel enligt kommunallagen tillämpas, 
bl.a. rättelseförfarande. Enligt 9 a § i upp-
handlingslagen kan besvär enligt kommunal-
lagen inte tillämpas om ett ärende hör till 
marknadsdomstolens behörighet. Enligt 
samma paragraf får ett ärende inte överklagas 
genom besvär med stöd av förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) om ärendet hör till 
marknadsdomstolens behörighet. 

Tidigare kunde konkurrensrådet bara un-
dersöka ansökningar som gällde kontrakt 
som översteg EU-tröskelvärdet. Dessutom 
krävdes för överklagande att ett upphand-
lingskontrakt inte hade ingåtts. Lagen har 
ändrats genom en lag (1247/1997) som träd-
de i kraft den 1 mars 1998. Rätten att över-
klaga utsträcktes då till all upphandling som 
omfattas av lagen om offentlig upphandling, 
också till upphandling som det ingåtts kon-
trakt om. Lagen gällde inte försörjningssek-
torn, den så kallade basservicesektorn. En 
ansökan till marknadsdomstolen skall göras 
inom 14 dagar från det att anbudsgivaren har 
fått del av avgörandet. 

Den senaste ändringen av upphandlingsla-
gen trädde i kraft den 1 februari 2005 
(21/2005). Lagen fick en ny 7 a § som för-
pliktar den upphandlande enheten att fatta 
skriftligt beslut om sina avgöranden under 
det pågående anbudsförfarandet. Beslutet och 
anvisning om ansökan till marknadsdomsto-
len skall delges parterna. Upphandlingsbeslu-
tet får inte verkställas eller upphandlingskon-
traktet ingås innan fristen på 21 dagar har 
gått ut. Fristen räknas från den dag då motta-
garen har delgivits eller anses ha delgivits 
beslutet. Lagändringen berodde på kraven i 
det ena rättsmedelsdirektivet och inte minst 
på domen C-81/98, Alcatel (REG 1999, s. I–
7671) av Europeiska gemenskapens domstol. 
Enligt den nya 7 a § kan beslutet i undantags-
fall verkställas innan väntetiden har gått ut. 

Varje år har marknadsdomstolen och kon-
kurrensrådet som tidigare var besvärsinstans 
fått fler och fler ärenden att behandla. År 
1995 handlade konkurrensrådet färre än tio 
ärenden som gällde offentlig upphandling. År 
2003 var antalet uppe i 200, vilket är nästan 
90 procent av alla de ärenden som mark-
nadsdomstolen avgjorde 2003. I 56 mål av-
slogs ansökan och i 10 mål utdömdes gottgö-
relse. I 28 fall undersöktes ansökan inte. I 45 
fall överklagades marknadsdomstolens beslut 
till högsta förvaltningsdomstolen. År 2004 
kom 307 upphandlingsärenden in. Av dem 
avgjordes 245, medan 94 godkändes och 
gottgörelse utdömdes i 15 fall. Av ansök-
ningarna avslogs 86, 22 undersöktes inte och 
43 förföll. År 2005 anhängiggjordes ca 500 
upphandlingsärenden.  

Den genomsnittliga handläggningstiden i 
marknadsdomstolen för ärenden som gäller 
offentlig upphandling var 2,8 månader 2003. 
Handläggningstiden har blivit en aning läng-
re i takt med att målen blir fler.  År 2004 var 
förhandlingstiden i medeltal 4,5 månader, 
och år 2005 över 5 månader.  

Behandlingen i marknadsdomstolen av ett 
mål kostar uppskattningsvis 4 000 euro, vil-
ket måste anses vara relativt mycket. Verk-
ställigheten av upphandlingen avbryts vanli-
gen för den tid som behandlingen pågår i 
marknadsdomstolen. Dessutom kan mark-
nadsdomstolen förordna att upphandlingsför-
farandet skall genomförs helt eller delvis på 
nytt. Vid små upphandlingar har dröjsmålen 
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på grund av rättsmedlen ansetts vara skäliga i 
relation till upphandlingens värde. 

Överlag har besvärsprocessen varit ett ef-
fektivt medel för att få rättssäkerhet. Det har 
främst ansetts vara ett problem att rätten att 
överklaga också tillämpas i fall då det inte 
har ordnats något anbudsförfarande. I dessa 
fall har marknadsdomstolen ansett procedur-
felet vara vanligt och att alla potentiella an-
budsgivare att rätt att överklaga. I sådana si-
tuationer har kontraktsförhållandet mellan 
den upphandlande enheten och leverantören 
inletts redan när de potentiella anbudsgivarna 
får information om upphandlingen. Behand-
lingen i marknadsdomstolen kan därför prak-
tiskt taget inte leda till något tillfredsställan-
de slutresultat för sökanden eftersom mark-
nadsdomstolen i dessa fall inte kan utdöma 
gottgörelse eller ingripa i upphandlingskon-
traktet. 

För närvarande håller kommissionen på att 
se över rättsmedelsdirektiven om offentlig 
upphandling (89/665/EEG och 92/13/EEG). 
Enligt planerna skall förslagen läggas fram 
under 2006. Preliminärt har kommissionen 
presenterat översynen av rättsmedelsdirekti-
ven på följande sätt: 

För att EU-domstolens Alcateldom (C-
81/98) skall kunna verkställas måste den 
upphandlande enheten fatta ett skriftligt be-
slut om upphandlingen, informera anbudsgi-
varna och vänta en viss tid innan den under-
tecknar ett bindande kontrakt med den som 
får upphandlingen. Väntetiden, alltså be-
svärstiden, skall enligt kommissionen vara 
minst tio vardagar. Den som besvärar sig kan 
också åläggas att i förväg underrätta den 
upphandlande enheten om sina avsikter. 
Domstolen skall enligt kommissionen ha 
minst fem vardagar på sig att undersöka 
överklagandet och fatta beslut om säkrings-
åtgärder. 

Vidare föreslår kommissionen sanktioner 
vid de allvarligaste överträdelserna mot upp-
handlingsreglerna eftersom skadestånd inte 
alltid tillräckligt effektiva hot för att förhind-
ra överträdelser. Den allvarligaste överträdel-
sen består i att en upphandlande enhet inte 
alls ordnat något anbudsförfarande. I sådana 
fall bör domstolen ha rätt att utdöma böter el-
ler andra liknande påföljder. De skyldiga 
skall också kunna dömas att betala böter vid 

sidan av skadestånd och personliga sanktio-
ner. 

 Enligt kommissionen är det inte rimligt att 
det bara skall vara beroende på företagens 
aktivitet om klagan väcks på grund av sank-
tionerna eller inte. Därför föreslår kommis-
sionen att det inrättas ett självständigt över-
vakningsorgan där företagen kan väcka kla-
gan om någon bryter mot lagen. Organet 
skall i första hand eftersträva att den upp-
handlande enheten rättar sitt felaktiva förfa-
rande frivilligt inom en rimlig tid. I före-
kommande fall skall ett domstolsförfarande 
kunna inledas. Effektiviserade sanktioner 
skall kunna tillämpas åtminstone vid upp-
handling som överstiger EG-tröskelvärdet. 

I en grönbok och i ett meddelande om of-
fentlig upphandling uppmanar kommissionen 
medlemsstaterna att inrätta oberoende över-
vakningsorgan. Kommissionen eftersträvar 
ett tillstånd då nationella övervakningsorgan 
informellt och snabbt skall kunna avgöra 
problem som har med marknadstillträde att 
göra i samarbete med varandra och kommis-
sionen, Kommissionen föreslår inga helt nya 
organisationer utan snarare att verksamheten 
vid befintliga organ, till exempel revisions-
myndigheterna och konkurrensmyndigheter-
na, skall utsträckas till offentlig upphandling. 

Dessa reformer kommer sannolikt att ingå i 
rättsmedelsdirektiven och kräver en över-
gripande översyn av övervakningsförfarandet 
i upphandlingslagen. Förslagen kommer san-
nolikt att läggas fram redan i år. Därför in-
förs inga bestämmelser om ett övervaknings-
förfarande i detta sammanhang. Det bör dock 
noteras att de föreslagna nationella tröskel-
värdena kommer att begränsa marknadsdom-
stolens befogenheter. 

I den förslagna lagen är bestämmelserna 
om rättsmedel i huvudsak oförändrade och 
gäller alla upphandlande enheter och upp-
handlingar om omfattas av lagen. 
 
2.4.  Försörjningslagen 

Allmänt 
 

Bestämmelser om upphandling inom sekto-
rerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster ingår i en särskild lag (försörjnings-
lagen). Genom lagen genomförs Europapar-
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lamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om 
samordning av förfarandena vid upphandling 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster. 

Bestämmelser om att försörjningslagen 
skall tillämpas på posttjänster förslås bli in-
förda genom förordning. Försörjningsdirekti-
vet tillåter en övergångsperiod för posttjäns-
ter fram till slutet av 2008. Senast då måste 
försörjningslagen tillämpas på posttjänster. I 
försörjningslagen tas inga för finländska för-
hållanden onödiga bestämmelser om pro-
spektering efter kol och olja in trots att de in-
går i direktivet. 

Försörjningslagen innehåller i stort sett 
samma förfarandebestämmelser som upp-
handlingslagen, men den tillåter större möj-
ligheter att tillämpa ett förhandlingsförfaran-
de på samma villkor som ett öppet eller be-
gränsat förfarande, i den utsträckning som di-
rektivet medger. Vissa skillnader finns också 
bl.a. i fråga om annonseringsförfarandet. 
Upphandlingslagen tillåter till exempel inga 
leverantörsregister. 

De största skillnaderna finns i tillämp-
ningsområdet för respektive lagar. Försörj-
ningslagen föreslås bli tillämpad bara på 
upphandlingar som överstiger EU-
tröskelvärdet. Lagen har således inga be-
stämmelser om ett nationellt tröskelvärde el-
ler ett anknytande förenklat upphandlingsför-
farande. Det behövs inget förenklat upphand-
lingsförfarande eftersom försörjningslagen i 
överensstämmelse med direktiven tillåter 
mycket flexibla upphandlingsförfaranden och 
fri tillämpning av förhandlingsförfarandet. 
Dessutom är tröskelvärdena högre än i upp-
handlingsdirektivet. Vidare följer största de-
len av enheterna inom sektorn redan i övrigt 
företagsekonomiska principer. Därför behö-
ver inte annonseringsförfarandet inte utvid-
gas i samma utsträckning som inom tillämp-
ningsområdet för upphandlingslagen. Om 
gemenskapens rättspraxis i fråga om öppen-
hetsprincipen utsträcks till att också omfatta 
upphandlingsförfarandet inom försörjnings-
sektorn bör lagstiftningen omprövas till den-
na del. 

Strukturellt sett skiljer sig lagarna från var-
andra i det hänseendet att försörjningslagen i 
större utsträckning följer systematiken i di-
rektivet, vilket betyder att exempelvis be-

stämmelser om tröskelvärdet kommer direkt 
efter paragraferna efter sektorerna. I upp-
handlingslagen måste också det nationella 
tröskelvärdet och de tillhörande förfarandena 
beaktas. Därför ingår bestämmelserna om 
tröskelvärdena först efter undantagen från 
tillämpningsområdet. I försörjningsdirektivet 
är enskilda artiklar inte lika detaljerade som i 
upphandlingsdirektivet. Försörjningslagen 
följer uttrycken i direktivet även om inga 
större skillnader finns i förhållande till upp-
handlingsdirektivet. 
 
2.4.1 Bedömning av nuläget 

 
I dagsläget föreskrivs det om de sektorer 

som försörjningslagen täcker in (den s.k. bas-
servicesektorn) genom förordningen om m 
sådan upphandling som överstiger tröskel-
värdena av enheter verksamma inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikations-
sektorerna (381/1998). Förordningen gäller 
upphandlande enheter som är statliga eller 
kommunala myndigheter, juridiska personer 
inom den offentliga förvaltningen eller statli-
ga affärsverk. Dessutom ingår enheter som 
omfattas av myndigheternas bestämmande 
inflytande och enheter som verkar med stöd 
av särskilda rättigheter eller ensamrätt i till-
lämpningsområdet. Televerksamhet har re-
dan tidigare befriats från tillämpningsområ-
det för upphandlingslagstiftningen. 
 
Fjärrvärme, naturgas, el och bränntorv 
 

Inom energiförsörjningen omfattas offent-
liga tjänster för produktion, överföring och 
distribution av el, gas och värme och distri-
bution av el, gas och värme till näten i till-
lämpningsområdet för förordningen. Också 
prospektering efter och brytning av bränntorv 
ingår i tillämpningsområdet. De bolag inom 
energisektorn som berörs av förordningen är 
bolag som bedriver gas- och fjärrvärmeverk-
samhet, elbolag och bolag som producerar 
bränntorv. 

Det krävs inte tillstånd för att få bedriva 
fjärrvärmeverksamhet. Det krävs stora inve-
steringar för att bygga upp ett fjärrvärmenät 
och kraftverk och företagen inom branschen 
har därför ett självskrivet monopol inom sin 
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region. Fjärrvärmebolagen är mestadels 
kommunala affärsverk och energibolag som 
helst eller delvis ägs av kommunerna. Det 
finns ungefär 200 sådana bolag och ungefär 
50 av dem upphandlar en stor del av sin 
fjärrvärme från egna eller industriägda an-
läggningar för kombinerad produktion av el 
och värme. De upphandlingar som omfattas 
av förordningen utgör ungefär en fjärdedel av 
enheternas upphandling. Merparten består av 
entreprenader. 

Verksamheten för naturgasnät regleras i na-
turgasmarknadslagen (508/2000). För verk-
samheten krävs tillstånd för naturgasnät och 
det beviljas av Energimarknadsverket. I till-
ståndet för distributionsnät sägs ingenting om 
nätinnehavarens geografiska ansvarsområde. 
Överföringsledningarna för naturgas går från 
sydöstra Finland till huvudstadsregionen och 
Tammerfors och dess grannkommuner. 
Överföringsledningarna ägs och underhålls 
av Gasum Ab som också är innehavare av 
överföringsnätet, importör, grossist och sy-
stemansvarig för naturgas. De användare el-
ler minutförsäljare som upphandlar mer än 
fem miljoner kubikmeter naturgas om året 
har rätt att medverka på marknaden. De mås-
te dessutom omfattas av fjärravläsning av 
mätarna och ha avtalat om prissättningen ef-
ter att lagen trädde i kraft. För handeln på ef-
termarknaden har det inrättats en särskild 
marknadsplats som administreras av Kaasu-
pörssi Oy. 

I Finland öppnades elmarknaden för kon-
kurrens 1995 när elmarknadslagen 
(386/1995) trädde i kraft. Försäljning av el-
energi är fri och kräver inte tillstånd. Där-
emot är elnätsverksamhet tillståndspliktig 
verksamhet. För eltransmission i stamnätet 
svarar Fingrid Abp som äger stamnätet för 
högspänningsöverföring och anslutningsled-
ningarna för överföring över gränserna. De 
transmissionsledningar som inte ingår i 
stamnätet bildar regionala nät eller är fast an-
slutna till distributionsnätet. Det finns unge-
fär 10 regionnätsföretag och ungefär 60 and-
ra bolag som innehar sådana nät. 

Det finns något över hundra regionala elbo-
lag som svarar för elöverföringen i distribu-
tionsnäten. Merparten av distributionsbola-
gen ägs av kommunerna. Av tradition har el-
verksverksamhet bedrivits av kommunala af-

färsverk eller offentligt ägda bolag. För el-
nätsverksamhet krävs det nättillstånd från 
Energimarknadsverket. Nätinnehavarna är 
skyldiga att underhålla och utveckla nätet, 
ansluta elanvändningsplatser och produk-
tionsanläggningar och överföra el. De svarar 
också för att elnäten är i gott skick och att 
kunderna får el av god kvalitet. 

I nättillståndet för distributionsnätinneha-
vare ingår ett geografiskt ansvarsområde där 
innehavaren har ensamrätt att bygga distribu-
tionsnät. Elnätsverksamheten kräver öppen-
het. Nätinnehavaren måste offentliggöra 
uppgifter om sin prissättning, ekonomi och 
effektivitet. Nätverksamheten måste separe-
ras från elbolagets övriga verksamhet och 
särredovisas. Om en stamnätsinnehavare el-
ler någon annan nätinnehavare i vars elnät 
med en spänning om 400 volt de tre senaste 
utgångna kalenderåren årligen överförts en 
elmängd på minst 200 gigawattimmar är 
verksam som en del av ett företag eller av en 
företagsgrupp där samma part har bestäm-
manderätt och som bedriver elproduktion el-
ler elförsäljning, skall nätinnehavaren till sin 
juridiska form, sin organisation och sitt be-
slutsfattande vara oberoende av företagets el-
ler företagsgruppens elproduktions- och el-
försäljningsverksamhet (juridiskt åtskild el-
nätsverksamhet). Regeln gäller också even-
tuella andra elaffärsverksamheter som före-
taget bedriver och som har dominerande 
marknadsställning. 

På elmarknaden finns elgrossister som säl-
jer el till stora elkonsumenter och till lokala 
elbolag och elminutförsäljare som säljer el 
till hushåll, jordbruk och till små och medel-
stora företag. I takt med att elmarknaden har 
öppnats för konkurrens har gränsen mellan 
elgrossister och eldetaljister blivit flytande 
och ett och samma företag kan agera både på 
grossist- och detaljistmarknaden för el. Den 
samnordiska elbörsen Nord Pool i Oslo är 
den viktigaste marknadsplatsen och offentli-
ga tillhandahållaren av prisuppgifter för el. 
Försäljning av el är inte tillståndspliktig 
verksamhet. Eldetaljisterna består till största 
delen av lokala distributionsbolag som säljer 
el som de själva producerar eller köper upp 
på grossistmarknaden. 

Prospektering efter och brytning av bränn-
torv ingår i tillämpningsområdet för förord-
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ningen. Det krävs tillstånd för att använda 
myrar för torvbrytning och torvproduktion. 
Ansökan om tillstånd för torvproduktion och 
anknytande dikning skall lämnas in till miljö-
tillståndsmyndigheten. Torvproduktionen är 
koncentrerad till Vapo Oy som innehar unge-
fär 80 procent av energitorvmarknaden. Den 
näst största producenten har stått för mindre 
än 10 procent av energitorven. Dessutom 
finns det ungefär 200 mindre producenter på 
marknaden. De små torvproducenternas upp-
handlingar omfattas mycket sällan av till-
lämpningsområdet för förordningen eftersom 
tröskelvärdena är så stora. 
 
Vatten 
 

När det gäller vattentjänster tillämpas för-
ordningen på anläggande, tillhandahållande 
och upprätthållande av sådana fasta nät med 
vilka syftet är att erbjuda allmänna tjänster 
med anknytning till produktion, överföring 
eller distribution av hushållsvatten, el, gas el-
ler värme samt att leverera hushållsvatten, el, 
gas eller värme till sådana nät. 

Bestämmelser om vattentjänster finns i la-
gen om vattentjänster (119/2001). Kommu-
nerna, vattentjänstverken och fastighetsägar-
na och fastighetsinnehavarna har huvudan-
svaret för att ordna med vattentjänster. Med 
vattentjänstverk avses en inrättning som skö-
ter ett samhälles vattentjänster, det vill säga 
vattenförsörjning och avlopp. I tillämpningen 
av lagen om vattentjänster ingår vattentjänst-
verk som distribuerar vatten eller tar emot 
avloppsvatten till en volym av mer än 10 ku-
bikmeter och betjänar fler än 50 personer. 

Vattentjänstverken är skyldiga att göra en 
anmälan till hälsoskyddsmyndigheten i en-
lighet med 18 § i hälsoskyddslagen 
(763/1994) om verk som tillhandahåller hus-
hållsvatten. Riksdagen har emellertid före-
lagts en proposition med förslag till lag om 
ändring av hälsoskyddslagen (RP 53/2005). I 
propositionen förslås att anmälningsskyldig-
heten skall ändras till tillståndsplikt. Lagför-
slaget är godkänt, lagen om ändring av hälso-
skyddslagen trädde i kraft 1.3.2006. Enheter 
som ansvarar för vattentjänster har ett natur-
ligt monopol eftersom det inte är ekonomiskt 
lönsamt att ha fler än ett verk inom samma 
geografiska område. Dessutom är det kom-

munen som lägger fast det område där ett 
vattentjänstverk får vara verksamt. Området 
måste läggas fast så att vattentjänstverket kan 
anses ha förutsättningar att sköta vattentjäns-
terna ekonomiskt och på behörigt sätt. 

I Finland finns det drygt 1 300 vatten-
tjänstverk som uppfyller kraven i lagen om 
vattentjänster. De flesta av dem är relativt 
små. Av verken har drygt 600 hand om vat-
tentjänster. I detta ingår vattenförsörjning, 
avlopp och behandling av avloppsvatten. 
Vattentjänstverken är antingen integrerade i 
den kommunala förvaltningen och är myn-
dighetsorganisationer eller är kommunala af-
färsverk. De kan också vara privaträttsliga 
aktiebolag eller kooperativ. Merparten av de 
kommunala vattentjänstverken ingår fortfa-
rande i kommunernas tekniska sektor. De 30 
största vattentjänstverken säljer hälften av 
allt vatten som säljs i vårt land. Det finns un-
gefär 900 mycket små kooperativ där vatten-
tjänsterna mer eller mindre sköts på frivillig 
basis. De säljer en knapp fjärdedel av allt 
vatten som säljs i Finland. 

På grund av de relativt höga tröskelvärdena 
tillämpas inte upphandlingsförfarandet enligt 
förordningen särskilt ofta. Det är dock inte 
ovanligt att de stora vattentjänstverken 
överskrider tröskelvärdena i sina investering-
ar och i stora regionala projekt för att främja 
vattentjänsterna. Det förekommer mindre än 
tio sådana projekt per år. 
 
 
Transporttjänster 
 

De funktioner som förordningen täcker in 
är offentliga tjänster som tillhandahålls med 
järnväg, spårväg, trådbussar, bussar eller 
metro. Förordningen tillämpas på enheter 
som tillhandahåller transporttjänster i enlig-
het med villkor som myndigheterna ställer på 
verksamheten. Villkoren kan gälla trafiklin-
jerna, tillgängliga trafikmedel och ruttäthe-
ten. Förordningen tillämpas dock inte på 
busstrafik som vem som helst har rätt att till-
handahålla på samma villkor antingen all-
mänt eller inom ett visst geografiskt område. 

I Finland tillhandahålls tjänster med järn-
väg, alltså personbefordran, än så länge bara 
av VR Aktiebolag. Förordningen talar också 
om spårvägar och metro. Den typen av tjäns-
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ter tillhandahålls än så länge bara av Helsing-
fors stads trafikverk (HST). Samtidigt lägger 
HST fast kraven på trafiklinjerna, trafikme-
del och ruttäthet. HST och trafikverken i and-
ra städer, bl.a. Åbo och Tammerfors, omfat-
tas av förordningens tillämpningsområde. 

Det krävs tillstånd för att få transportera 
personer yrkesmässigt med buss. Bestäm-
melser om tillståndsvillkoren finns i lagen 
om tillståndspliktig persontrafik på väg 
(343/1991, persontrafiklagen). Tillståndet för 
busstrafik är ett kollektivtrafiktillstånd som 
ger innehavaren rätt att bedriva beställnings- 
och köptrafik. Kollektivtrafiktillstånd bevil-
jas av länsstyrelsen på sökandens hemort. 
För intern trafik inom länet krävs det linjetra-
fiktillstånd för varje rutt och tur av länssty-
relsen. Utöver lagen och förordningen om 
tillståndspliktig persontrafik på väg regleras 
persontrafiken av förordningar som utfärdas 
av kommunikationsministeriet. Dessutom 
fastställer ministeriet taxorna för seriebiljet-
ter inom busstrafiken. Därutöver beviljar 28 
städer och kommuner tillstånd för busstrafik 
inom sitt område. Tillstånd för expressbussar 
som går över länsgränserna beviljas av 
kommunikationsministeriet. 

Tillståndpliktigt idkande av trafik ingår 
inte i lagens tillämpningsområde när tillstånd 
kan ges till vilka aktörer som helst till samma 
villkor. Verksamheten drivs då inte med stöd 
av särskilda rättigheter eller ensamrätt utan 
det råder fri konkurrens inom branschen. 

Med statliga medel upphandlas den typen 
av kollektivtrafiktjänster som är nödvändiga, 
men som inte kan drivas med biljettintäkter-
na. I och med att staten är den upphandlande 
enheten omfattas inte upphandlingen av kol-
lektivtransporttjänster av tillämpningsområ-
det för försörjningsförordningen. Transport-
tjänster som utförs av en offentlig organisa-
tion betraktas inte som en basserviceverk-
samhet till exempel när huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation (SAD) konkurrensutsät-
ter kollektivtrafiktjänster. Däremot upphand-
las både SAD:s och statliga eller andra upp-
handlande enheters kollektivtrafiktjänster en-
ligt förfarandena i förordningen om sådan 
upphandling som överstiger tröskelvärdena 
av enheter verksamma inom vatten-, energi-, 
transport- och telekommunikationssektorer-
na. 

Hamnar och flygplatser 
 

Förordningen tillämpas också på drift av 
flygplatser, hamnar för inre vattenvägar eller 
havstransporter eller på tillhandahållande av 
andra terminaltjänster för den som utövar 
luft-, sjö- eller insjötrafik. Upphandling som 
ansluter sig till drift består främst i att bygga 
terminaler och att köpa fastighetsskötsel. 

I Finland är det främst Luftfartsverket som 
med stöd av lagen om luftfartsverket 
(1245/2005)  driver flygplatser. Luftfartsver-
ket är ett statligt affärsverk med ungefär 25 
flygplatser. Luftfartsförvaltningen är  luft-
fartsmyndighet i Finland.  De hamnar som 
omfattas av tillämpningsområdet för förord-
ningen är hamnar som används med stöd av 
lagen om kommunala hamnordningar och 
trafikavgifter (955/1976) och hamnar som 
grundar sig på tillstång enligt 3 § i lagen om 
privata allmänna hamnar (1156/1994). Ham-
nar drivs av bl.a. kommunala hamnverk och 
förvaltningsnämnden för Saima kanal. 
 
 
3.   Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1  Målsättning 

Propositionens målsättning är att på natio-
nell nivå verkställa Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid of-
fentlig upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster, nedan kallat ”upphand-
lingsdirektivet”, rådets direktiv 89/665/EEG 
av den 21 december 1989 om samordning av 
lagar och andra författningar för prövning av 
offentlig upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten, nedan kallat ”rättsme-
delsdirektivet”, Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, nedan kallat 
”försörjningsdirektivet”, samt rådets direktiv 
92/13/EEG av den 25 februari 1992 om sam-
ordning av lagar och andra författningar om 
gemenskapsregler om upphandlingsförfaran-
den tillämpade av företag och verk inom vat-
ten-, energi-, transport- och telekommunika-
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tionssektorerna, nedan kallat ”andra rättsme-
delsdirektivet”.  

I de föreslagna lagarna kommer de förfa-
randen som skall följas vid upphandling av 
betydande ekonomiskt värde att i enlighet 
med direktiven regleras på ett mer täckande 
sätt än tidigare. Syftet med lagstiftningen är 
att införa förfaranden som tryggar att upp-
handlingen sker på ett sätt som garanterar 
öppenhet och lika behandling av anbudsgi-
varna. Den konkurrensutsättningsskyldighet 
vid offentlig upphandling som föreskrivs i 
lagförslagen syftar dessutom till att möjlig-
göra en effektivare användning av de offent-
liga medlen och så fördelaktiga inköp som 
möjligt för samhället med beaktande av pri-
set i förhållande till kvaliteten.  

Propositionens målsättning är att göra den 
rättsliga ramen för offentlig upphandling 
modernare, enklare och flexiblare i enlighet 
med målen för upphandlingsdirektiven. En 
modernisering kan uppnås genom att beakta 
den nya teknikens möjligheter och de föränd-
ringar som har skett på det ekonomiska om-
rådet. En förenkling kan uppnås genom att 
göra bestämmelserna mindre betungande och 
göra den gällande lagstiftningens bestämmel-
ser om konkurrensutsättning vid olika slag av 
upphandling enhetligare. Flexibilitet kan 
uppnås genom bestämmelser om nya upp-
handlingsförfaranden och en revision av fö-
reskrifterna om fastställandet av föremålet 
för upphandlingen. 

Propositionen syftar också till att reglera 
förfarandena vid upphandling som inte om-
fattas av gemenskapens upphandlingsdirektiv 
så att de uppfyller principerna om icke-
diskriminering, proportionalitet och öppenhet 
som anges i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. Dock föreslås att 
förfarandebestämmelserna för upphandling 
som inte omfattas av upphandlingsdirekti-
vens tillämpningsområde fastställs så att de 
möjliggör så flexibla och enkla upphand-
lingsförfaranden som möjligt utan att riskera 
anbudsgivarnas rättsskydd.  

Den föreslagna begränsningen av upphand-
lingslagens tillämpningsområde (genom na-
tionella tröskelvärden) kommer att göra det 
möjligt för de upphandlande enheterna att 
tillämpa egna regler vid mindre upphand-
lingar, vilket kommer att göra upphandlingen 

snabbare och smidigare och minska de upp-
handlande enheternas och anbudsgivarnas 
arbete och kostnader i samband med upp-
handlingsförfarandet.  

Syftet med den annonseringsskyldighet 
som anges i förslaget till upphandlingslag är 
att främja öppenhet och förbättra företagens 
möjligheter att få information om anbudsför-
faranden. Annonseringen är av avgörande be-
tydelse för att marknaden för offentlig upp-
handling skall fungera väl och för att nya fö-
retag skall kunna ta sig in på marknaden.   

Vid revisionen av lagen har man försökt att 
beakta nationell rättspraxis och EG-
domstolens rättspraxis. Exaktare förfarande-
bestämmelser om anbudsförfaranden än tidi-
gare föreslås med beaktande av de problem-
situationer som framgår av rättspraxisen. Av 
marknadsdomstolens senaste rättspraxis 
framgår att det särskilt är bristfälliga anbuds-
förfrågningar samt fastställandet av grunder-
na för val och jämförelse av anbudsgivare 
och anbud som är problematiska. Vidare fö-
reslås att de rättsregler som framgår av de 
principiellt viktigaste domarna från EG-
domstolen infogas i lagen för att förbättra 
rättssäkerheten. 

En målsättning med propositionen är också 
att genomföra ändringar med avseende på 
författningsnivån, för att undanröja de pro-
blem som uppkommit till följd av grundlags-
revisionen.  
 
3.2  De viktigaste förslagen 

3.2.1.  Bedömning av genomförandealter-
nativen och gemenskapsrättens till-
lämpning på offentlig upphandling 

När det gäller de nationella tröskelvärdena 
behandlas bedömningen av de olika alterna-
tiva sätten att genomföra åtgärderna i punkt 
3.3. 

En betydande del av paragraferna i lagför-
slagen grundar sig på EG:s lagstiftning om 
offentlig upphandling. Förslaget till lag om 
offentlig upphandling grundar sig på upp-
handlingsdirektivet och rättsmedelsdirekti-
vet.  

Förslaget till upphandlingslag är mycket 
detaljerat och till vissa delar också svårbe-
gripligt på grund av de ovan nämnda direkti-
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vens innehåll. När det gäller att verkställa di-
rektiven är det nationella handlingsutrymmet 
knappt. Det föreslås att direktivet om offent-
lig upphandling skall verkställas i sin helhet, 
med några små undantag. Direktivet innehål-
ler en del bestämmelser där medlemsstaterna 
själva får besluta om verkställandet. Sådana 
bestämmelser är bland annat upphandlingsdi-
rektivets artikel 27 om informationsskyldig-
het i fråga om skyldigheter som avser be-
skattning, miljöskydd och arbetslagstiftning, 
artikel 29 om konkurrenspräglad dialog, arti-
kel 32 om ramavtal, artikel 33 om dynamiska 
inköpssystem och artikel 42.5 b om använd-
ning av en avancerad elektronisk signatur. 
Eftersom artiklarna 27, 29, 32 och 33 gör re-
gelverket smidigare föreslås att de skall verk-
ställas genom upphandlingslagen. Däremot 
anses det inte nödvändigt att i lagen föreskri-
va om användning av en avancerad elektro-
nisk signatur när anbudshandlingar lämnas in 
på elektronisk väg. Det föreslås att de upp-
handlande enheterna själva får besluta om 
denna sak.  

Nationellt handlingsutrymme medges när 
det gäller att reglera upphandling som inte 
omfattas av direktivens tillämpningsområde, 
till exempel upphandling av sekundära tjäns-
ter, upphandling som understiger tröskelvär-
dena i direktiven och tjänstekoncessioner. 
Enligt EG-domstolens domar i målen C-
275/98, Unitron Scandinavia, C-324/98, Te-
laustria och Telefonadress samt C-59/00, 
Vestergaard, måste EG-fördragets grund-
läggande rättsregler och särskilt förbudet mot 
diskriminering på grund av nationalitet re-
spekteras också vid upphandling som inte 
omfattas av upphandlingsdirektivens till-
lämpningsområde. Detta förutsätter bland 
annat att upphandlingsförfarandet är tillräck-
ligt öppet och att upphandlingen annonseras i 
vederbörlig omfattning så att upphandlingen 
öppnas för konkurrens och det går att kon-
trollera att kriterierna för tilldelning av kon-
trakt är opartiska. 

Enligt ovan nämnda rättspraxis skall prin-
ciperna i EG-fördraget respekteras vid upp-
handling som inte omfattas av upphandlings-
direktiven. Utgångspunkten i lagförslaget är 
att för sådan upphandling föreskriva förfa-
randen som motsvarar principerna i EG-
fördraget. Konkurrensutsättningsförfarandet 

vid upphandling som inte omfattas av direk-
tiven kommer att på en allmän nivå uppfylla 
kraven i direktiven, men kommer att vara 
smidigare och enklare. Förslaget syftar till 
användarvänlighet och tydlighet.  

Ett alternativ vore att inte beakta EG-
domstolens rättspraxis i själva lagtexten, ef-
tersom domstolens tolkningar är bindande 
oavsett om de har införlivats i den nationella 
lagstiftningen. För användarna är det dock 
enklare och tydligare om alla fastställda 
rättsprinciper och skyldigheter framgår av 
upphandlingslagstiftningen.  

Förslaget till lag om upphandling inom 
sektorerna vatten, energi, trafik och post-
tjänster (försörjningslagen) grundar sig i sin 
helhet på försörjningsdirektivet och andra 
rättsmedelsdirektivet. Utgångspunkten för 
propositionen är att verkställa de ovan nämn-
da direktiven. Inga bestämmelser på nationell 
nivå föreslås för upphandling som inte om-
fattas av de ovan nämnda direktivens till-
lämpningsområde.  
 
3.2.2. Omstruktureringar 

För att ersätta gällande bestämmelser på 
lag- och förordningsnivå med lagar som 
överensstämmer med upphandlingsdirektiven 
krävs betydande omstruktureringar. Det före-
slås att bestämmelserna om upphandling 
sammanställs i två lagar, varav den ena gäller 
offentlig upphandling och den andra gäller 
upphandling inom sektorerna vatten, energi, 
transporter och posttjänster. Vid beredningen 
av lagarna övervägdes också möjligheten att 
samla bestämmelserna om offentlig upphand-
ling och bestämmelserna om upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster i en enda lag. Även om bestäm-
melserna i de två lagförslagen är av liknande 
karaktär och delvis till och med identiska, 
finns det innehållsmässiga skillnader mellan 
en betydande andel av bestämmelserna. Om 
bestämmelserna hade samlats i en enda lag 
skulle det ha resulterat i en betydligt mer om-
fattande och tungläst lag jämfört med de nu-
varande förslagen. Det bedömdes att likarta-
de bestämmelser som ändå innehållsmässigt 
skiljer sig något från varandra skulle leda till 
tolkningsproblem. Eftersom det finns väsent-
liga skillnader mellan lagarnas tillämpnings-
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område, och lagarna i huvudsak tillämpas av 
olika grupper, beslöts det att bestämmelserna 
skall inrymmas i två olika lagar för att uppnå 
tydlighet och användarvänlighet. När det 
gäller rättsskyddsmedel kommer dock för-
sörjningslagen att innehålla hänvisningar till 
motsvarande bestämmelser i upphandlingsla-
gen, eftersom dessa bestämmelser är samma.    

Det föreslås att bestämmelser av teknisk 
karaktär fastställs i förordningar. På så sätt 
kommer närmare bestämmelser som rör till 
exempel annonseringen av upphandlingar, 
såsom bestämmelser om mottagargrupp för 
annonseringen, formulär för annonsering och 
upphandlingsnomenklatur, att kunna utfärdas 
genom förordning. Det föreslås att också be-
stämmelser om nya elektroniska upphand-
lingsförfaranden utfärdas genom förordning. 
Ändringar är att vänta i bestämmelserna om 
annonseringsskyldighet och elektroniska för-
faranden till följd av ändringar som genom-
förs av Europeiska kommissionen. Till ex-
empel är formulären för annonsering föremål 
för ett fortgående utvecklingsarbete. 

Vid utformningen av upphandlingslagen 
har man eftersträvat en disposition som 
grundar sig på upphandlingsförfarandets för-
lopp. Dock föreslås att sådan upphandling 
som delvis omfattas av upphandlingsdirekti-
vets bestämmelser regleras i separata delar i 
lagen, vid behov med hänvisning till motsva-
rande punkt i vederbörlig artikel. Sådan upp-
handling avser bland annat formgivningstäv-
lingar och byggkoncessioner. 

Det föreslås att bestämmelser om upphand-
ling som inte omfattas av upphandlingsdirek-
tivets tillämpningsområde, såsom upphand-
ling som understiger EU:s tröskelvärden 
samt konkurrensutsättningsförfaranden vid 
upphandling av sekundära tjänster, skall fast-
ställas i en separat del i upphandlingslagen. 
Vid sådan upphandling kommer upphand-
lingsdirektivens förfarandebestämmelser att 
följas i tillämpliga delar.  

Vid beredningen av förslaget till upphand-
lingslag övervägdes olika lösningar för la-
gens utformning. Det bedömdes vara mest 
användarvänligt att liksom i upphandlingsdi-
rektiven låta bestämmelserna följa upphand-
lingsförfarandets kronologiska förlopp. Upp-
handlingslagen kommer att bestå av fyra de-
lar: Den första delen kommer att innehålla 

gemensamma bestämmelser om lagens prin-
ciper och tillämpningsområde både för upp-
handling som överstiger och upphandling 
som understiger EU:s tröskelvärden, den 
andra delen kommer endast att gälla upp-
handling som överstiger EU:s tröskelvärden 
och kommer att innehålla bestämmelser om 
bl.a. upphandlingsförfaranden, annonserings-
skyldighet, tidsfrister, anbudsförfrågningar 
och val av anbud, den tredje delen kommer 
att innehålla bestämmelser om bl.a. upphand-
lingsförfarandet enbart för upphandling som 
understiger EU:s tröskelvärden och upphand-
ling av sekundära tjänster och den fjärde de-
len kommer att innehålla gemensamma be-
stämmelser om fattandet av upphandlingsbe-
slut och ingåendet av upphandlingskontrakt 
samt rättsskyddsmedel.   

Bestämmelserna om upphandling som inte 
omfattas av upphandlingsdirektivets tillämp-
ningsområde skulle kunna placeras i olika 
sammanhang. Med beaktande av hur ofta de 
olika bestämmelserna tillämpas, vore en lös-
ning att placera bestämmelserna om upp-
handling som inte omfattas av direktiven, så-
som upphandling som understiger EU:s trös-
kelvärden, före bestämmelserna om upp-
handling som omfattas av upphandlingsdi-
rektivets tillämpningsområde. För att undvi-
ka upprepningar och göra lagen enklare att 
använda när det gäller upphandling som inte 
omfattas av direktivets tillämpningsområde 
föreslås dock att det i lagen hänvisas till för-
farandebestämmelserna för upphandling som 
omfattas av direktivens tillämpningsområde. 
Lösningen att placera hänvisningsbestäm-
melser i början av lagförslaget ansågs som 
onaturlig och bedömdes försvåra tillämp-
ningen av lagen. Upphandlingsdirektivens 
förfarandebestämmelser används som ut-
gångspunkt i lagförslaget. Förfarandebe-
stämmelserna om upphandling som inte om-
fattas av direktivens tillämpningsområde 
motsvarar direktivens bestämmelser, men är 
mer flexibla och enklare.  

När offentliga förvaltningsuppgifter över-
förs på andra än myndigheter skall man för-
säkra sig om att den servicenivå som språk-
lagen (423/2003) förutsätter upprätthålls. I 
språklagenstiftas om individens språkliga rät-
tigheter och myndigheternas skyldighet att 
tillhandahålla språklig service. Lagen om of-
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fentlig upphandling innebär inga ändringar i 
dessa. Den upphandlande enheter bestämmer 
själv upphandlingens kriterier och t.ex. 
kommuner har i enlighet med sin 
självbestämmanderätt rätta att bestämma 
tjänstens innehåll och kvalitet. Om kommu-
nen överför offentliga uppgifter på ett privat 
företag, skall kommunen se till att den som 
tar emot uppgifter förbinder sig att ge 
klienterna den språkliga service som de har 
rätt till. 
 
3.2.3.  Lagstiftningens tillämpningsområ-

de 

Definitionerna av upphandlingslagens till-
lämpningsområde är i huvudsak oförändrade. 
För att undvika tolkningsproblem har dock 
definitionerna av varu- och tjänsteupphand-
lingskontrakt samt byggentreprenadkontrakt 
anpassats i lagförslaget så att de mer exakt 
överensstämmer med definitionerna i upp-
handlingsdirektivet. Likaså föreslås mer ex-
akta bestämmelser än tidigare om uteslutning 
från lagens tillämpningsområde. Europeiska 
kommissionen har fäst uppmärksamhet bland 
annat vid skillnaden mellan tjänstedirektivets 
och upphandlingslagens ordalydelse när det 
gäller uteslutning i samband med internatio-
nella samarbetsavtal. 

Det föreslås att ett belopp skall anges för 
vad som avses med obetydligt värde på upp-
handling enligt 5 § 2 mom. i den ikraftvaran-
de upphandlingslagen. Upphandlingslagen 
kommer därigenom att tillämpas på upphand-
ling som överstiger det nationella tröskelvär-
det. Syftet med denna ändring är att underlät-
ta förfarandena vid mindre upphandlingar 
och göra det möjligt att beakta kostnaderna 
för konkurrensutsättningen. Det är också en 
strukturell ändring: syftet är att på ett mer 
täckande och exaktare sätt än tidigare reglera 
konkurrensutsättningen av upphandling som 
omfattas av lagens tillämpningsområde och 
öka upphandlingsförfarandenas öppenhet. 
Upphandlingar av mindre ekonomiskt värde 
kommer att kunna konkurrensutsättas enligt 
de upphandlande enheternas egna förfarande-
regler. 

Det föreslås att tjänstekoncessioner skall 
omfattas av lagens tillämpningsområde. Upp-
handling av tjänstekoncessioner motsvarar 

upphandling av tjänster bortsett från att den 
som erbjuder tjänsten får rätt att dra ekono-
misk nytta av tjänsten i stället för, eller som 
ett tillägg till, ekonomisk ersättning från den 
upphandlande enheten. Tjänstekoncessioner-
na kan förväntas öka under de närmaste åren 
som ett alternativt sätt att finansiera och till-
handahålla tjänster. För ingående av tjänste-
koncessioner finns inga tydliga förfarandebe-
stämmelser. Dock förutsätter EG-domstolens 
rättspraxis att också sådana kontrakt ingås 
med iakttagande av EG-fördragets principer. 
För att uppnå en tydlig och neutral lagstift-
ning skall tjänstekoncessioner konkurrensut-
sättas i enlighet med upphandlingslagen. 

Det föreslås att inköp som görs från en en-
het som är anknuten till den upphandlande 
enheten skall uteslutas från upphandlingsla-
gens tillämpningsområde. Denna bestämmel-
se grundar sig på EG-domstolens rättspraxis i 
målen C-107/98, Teckal, C-26/03, Stadt Hal-
le samt C-84/03, kommissionen mot Spanien, 
om definitionen av vad som avses med upp-
handlingskontrakt. Bestämmelsen skall gälla 
situationer då den upphandlande enheten gör 
inköp från en enhet som formellt är en sepa-
rat enhet med egna beslutsbefogenheter, men 
som är anknuten till den upphandlande enhe-
ten. Bestämmelsen kommer inte att begränsa 
möjligheterna till samarbete mellan upphand-
lande enheter i situationer då det inte är frå-
gan om ett upphandlingskontrakt. Den före-
slagna bestämmelsen kommer således inte 
heller att begränsa kommunernas möjligheter 
att samarbeta med varandra enligt 10 kap. i 
kommunallagen (365/1995), förutom i situa-
tioner då kommunerna ingår upphandlings-
kontrakt.  

Tillämpningsområdet för lagen om upp-
handling inom sektorerna vatten, energi, tra-
fik och posttjänster kommer i huvudsak att 
motsvara den ikraftvarande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdena 
inom vatten-, energi-, transport- och tele-
kommunikationssektorerna. Dock föreslås 
vissa ändringar i lagen så att den överens-
stämmer med försörjningsdirektivets till-
lämpningsområde. Således föreslås att post-
tjänster skall överföras från tillämpningsom-
rådet för bestämmelserna om offentlig upp-
handling till försörjningslagens tillämpnings-
område. En närmare tidpunkt för överföring-
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en kommer att fastställas genom förordning. 
Det föreslås att definitionen av särskild rätt 
och ensamrätt skall ändras så att den motsva-
rar definitionen i försörjningsdirektivet.  

När det gäller ändringar av tillämpnings-
området föreslås också en bestämmelse om 
att verksamhetsområden där öppen och fri 
konkurrens råder skall kunna undantas från 
försörjningslagens tillämpningsområde. 
Kommissionen har fattat ett beslut där den i 
detalj redogör för förfarandet vid ansökan om 
uteslutning från tillämpningsområdet (kom-
missionens beslut om tillämpningsföreskrif-
ter för det förfarande som föreskrivs i artikel 
30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG om samordning av förfarandena 
vid upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, K(2004) 5769). I 
Finland har företagen inom energisektorn 
lämnat in   en ansökan till kommissionen.   
 
3.2.4.  Annonseringsskyldighet 

Annonseringsskyldigheten vid upphandling 
som omfattas av upphandlingsdirektivens 
tillämpningsområde kommer att motsvara 
annonseringsskyldigheten i den gällande 
upphandlingslagstiftningen. Det föreslås att 
annonseringsskyldighet skall införas i upp-
handlingslagen också för upphandling som 
inte omfattas av upphandlingsdirektivets till-
lämpningsområde, men som överstiger de fö-
reslagna nationella tröskelvärdena. På så sätt 
måste alla upphandlingar som omfattas av 
upphandlingslagens tillämpningsområde, 
dvs. överstiger de nationella tröskelvärdena, i 
framtiden annonseras på nationell nivå.  

I upphandlingsdirektiven föreskrivs ingen 
annonseringsskyldighet för upphandlingar 
som inte omfattas av direktivens tillämp-
ningsområde. EG-domstolen har dock fast-
ställt i de ovan nämnda domarna C-324/98, 
Telaustria och Telefonadress samt C-275/98, 
Unitron Scandinavia, att de grundläggande 
rättsreglerna i EG-fördraget och särskilt prin-
cipen om öppenhet skall respekteras också 
vid upphandling som inte omfattas av upp-
handlingsdirektivens tillämpningsområde. 
Kravet på öppenhet syftar enligt domstolen 
till att garantera att upphandlingen annonse-
ras i vederbörlig omfattning så att det går att 
kontrollera att kriterierna för tilldelning av 

kontrakt är opartiska och att upphandlingen 
är öppen för konkurrens. Kommissionen har i 
EG-domstolen väckt talan mot Finland i ett 
ärende av motsvarande karaktär. Kommis-
sionen anser att Finland vid en upphandling 
som understeg EU:s tröskelvärde har brutit 
mot de skyldigheter som medlemskapet in-
nebär, eftersom upphandlingen enligt kom-
missionens ståndpunkt inte har annonserats 
offentligt. För att Finlands upphandlingslag-
stiftning skall motsvara gemenskapsrättens 
tolkningar av principen om öppenhet föreslås 
att annonseringsskyldigheten utvidgas till att 
omfatta också upphandling som inte omfattas 
av upphandlingsdirektivets tillämpningsom-
råde.  

I Finland är den största delen av de upp-
handlande enheterna små och upphandlings-
verksamheten är ofta decentraliserad. EU:s 
tröskelvärden är ganska höga för finländska 
förhållanden, särskilt när det gäller byggent-
reprenader, och därför understiger den största 
delen av upphandlingarna tröskelvärdena och 
omfattas inte av annonseringsskyldigheten. I 
Finland fattas dagligen tusentals upphand-
lingsbeslut, varav huvuddelen gäller inköp av 
mindre ekonomiskt värde. Det är inte ända-
målsenligt att annonsera om sådana mindre 
upphandlingar. Upphandlingar som understi-
ger EU:s tröskelvärden och upphandlingar av 
sekundära tjänster annonseras totalt sett 
ganska sällan, och inte heller upphandlingar 
av tämligen stort värde annonseras.    

Att upphandlingar sällan annonseras har 
minskat insynen i förvaltningen och har un-
dergrävt förtroendet för att offentlig upp-
handling genomförs med konkurrens på lika 
villkor och utan diskriminering. Bristen på 
information har minskat intresset för att läm-
na in anbud till den offentliga sektorn och har 
hindrat företag från att delta i anbudsförfa-
randen. Att anbudsförfrågningar sänts till ut-
valda leverantörer kan ha hindrat ett effektivt 
utnyttjande av konkurrensen och kan ha 
hindrat nya företagare från att komma in på 
marknaden och de upphandlande enheterna 
från att få information om nya sätt att levere-
ra tjänster eller tekniskt genomföra upphand-
lingar. 

Bristen på information om upphandlingar 
och anbudsförfrågningar har också varit det 
största problemet när det gäller för små och 
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medelstora företag att komma in på markna-
den för offentlig upphandling. Syftet med att 
utvidga annonseringsskyldigheten är att för-
bättra informationen till leverantörerna om 
aktuella anbudsförfaranden.  

De föreslagna ändringarna kommer att leda 
till att antalet upphandlingar som måste an-
nonseras i hela landet kommer att mångfaldi-
gas. Under de senaste åren har varje år om-
kring 2 000 upphandlingar som understiger 
EU:s tröskelvärden annonserats via JULMA- 
systemet. Antalet annonserade upphandlingar 
uppskattas till följd av de föreslagna ändring-
arna stiga till 20 000–30 000 per år inom den 
kommunala sektorn och till 6000-10.000  när 
det gäller statens upphandlingar. 

Den utvidgade annonseringsskyldigheten 
kommer att förbättra insynen i den offentliga 
upphandlingen, öka konkurrensen och få 
marknaden att fungera bättre. Alla upphand-
lingar som överstiger tröskelvärdena kommer 
att bli föremål för öppen konkurrens i hela 
landet. Annonseringsskyldigheten kommer i 
viss mån att orsaka de upphandlande enhe-
terna nya administrativa kostnader och andra 
förfarandekostnader, men när konkurrensen 
ökar till följd av ändringen kommer detta att 
leda till en sänkning av inköpspriserna som 
kommer att vara avsevärt större än de mer-
kostnader som ändringen medför. Ur företa-
gens synvinkel kommer marknaden för of-
fentlig upphandling att bli betydligt mer tro-
värdig och lockande när insynen förbättras. 
Ändringen kommer att ge företagen möjlig-
het att aktivt lämna anbud på nyttigheter i 
hela landet. 
 
3.2.5. Upphandlingsförfaranden 

De nuvarande förfarandena för upphand-
ling som överstiger tröskelvärdena kommer 
att förbli oförändrade. Således kommer öppet 
och selektivt förfarande, förhandlat förfaran-
de med föregående upphandlingsannons, 
samt direkt förhandlat förfarande fortsätt-
ningsvis att användas på samma premisser 
som tidigare. Det föreslås att benämningen 
”direkt förhandlat förfarande” ändras till ”di-
rektupphandling” som bättre beskriver vad 
som menas med förfarandet. Förfarandet en-
ligt nuvarande 5 § 1 mom. i upphandlingsla-
gen, som innebär att anbud inbegärs direkt av 

de leverantörer som den upphandlande enhe-
ten väljer ut, kommer inte längre att vara 
möjligt till följd av den föreslagna utvidg-
ningen av annonseringsskyldigheten.  

Vid upphandlingar som inte omfattas av 
upphandlingsdirektivet kommer ett bredare 
förhandlat förfarande än tidigare att kunna 
användas. Den viktigaste skillnaden mellan 
ett förhandlat förfarande samt ett öppet eller 
selektivt förfarande är skyldigheten att göra 
en anbudsförfrågan innan upphandlingsförfa-
randet inleds.   

Förutsättningarna för att använda ett för-
handlat förfarande och särskilt avsaknaden 
av uttryckliga bestämmelser om förfarandets 
förlopp har i praktiken varit problematiska. 
Avsaknaden av bestämmelser har lett till att 
förfarandet sällan använts, också i situationer 
där det med hänsyn till det slag av upphand-
ling det rört sig om inte har varit ändamåls-
enligt att använda ett öppet eller selektivt för-
farande.  

Ett förhandlat förfarande är motiverat till 
exempel då det inte är ändamålsenligt att de-
finiera upphandlingen på förhand med hän-
syn till dess karaktär, i situationer då det 
finns olika alternativa sätt på marknaden att 
utföra upphandlingen samt i situationer då 
det vid upphandlingen krävs att det görs en 
bedömning av egenskaperna hos den person 
som ansvarar för den erbjudna tjänsten och 
att denna bedömning beaktas i upphand-
lingskontraktet. Ett förhandlat förfarande er-
bjuder ett smidigare och snabbare sätt att 
genomföra upphandlingen.  

När det gäller konkurrenspräglad dialog 
och ramavtal föreslås bestämmelser som 
överensstämmer med upphandlingsdirektivet. 
Dessutom föreslås bestämmelser som gör det 
möjligt att i större omfattning än tidigare an-
vända ett förhandlat förfarande vid upphand-
ling som inte omfattas av upphandlingsdirek-
tiven. Dessa förslag syftar till en smidigare 
konkurrensutsättning än tidigare, särskilt vid 
upphandling av tjänster.  

Bestämmelser om de dynamiska inköpssy-
stem och elektroniska auktioner som före-
skrivs i upphandlingsdirektiven föreslås ut-
färdas genom förordning av statsrådet.. Di-
rektiven innehåller mycket detaljerade be-
stämmelser om dessa upphandlingsförfaran-
den. Det är troligt att Europeiska kommissio-
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nens aktuella initiativ för elektroniska upp-
handlingsförfaranden kommer att påverka 
tolkningspraxisen när det gäller artiklarna i 
berörda direktiv.  

I övrigt föreslås att bestämmelserna om 
upphandlingsförfaranden behålls oförändrade 
med vissa preciseringar. 
 
3.2.6.  Upphandlingsförfarandets förlopp 

I lagförslaget eftersträvas en noggrannare 
beskrivning än tidigare av upphandlingsför-
farandets förlopp med särskilt beaktande av 
de problem som framkommit i rättspraxisen. 
Såldes föreslås exaktare bestämmelser än ti-
digare om anbudsförfrågans innehåll, be-
dömningen av kandidaternas och anbudsgi-
varnas kompetens, val av anbud samt fattan-
det av och informerandet om upphandlings-
beslut. I den gällande lagstiftningen om upp-
handling finns inga detaljerade föreskrifter 
om till exempel bedömningen av anbudsgi-
varnas kompetens, val av anbud och de jäm-
förelsegrunder som skall användas. Ändå har 
det i EG-domstolens rättspraxis och nationell 
rättspraxis ansetts att det är viktigt för insy-
nen att upphandlingsförfarandet sker i etap-
per.  

Det föreslås att exaktare och mer täckande 
bestämmelser än tidigare fastställs om upp-
handlingsförfarandets förlopp. Exaktare be-
stämmelser kan också förväntas leda till tyd-
ligare ramar än tidigare för upphandlingsför-
farandets förlopp samt förbättra anbudshand-
lingarnas kvalitet och minska tolkningspro-
blemen. 
 
3.2.7. Tekniska specifikationer 

Det föreslås att bestämmelserna om de tek-
niska specifikationer som skall användas för 
att fastställa föremålet för upphandlingen 
ändras så att de tekniska specifikationerna 
kan fastställas på ett smidigare sätt än tidiga-
re. Målsättningen med bestämmelserna om 
tekniska specifikationer i den gällande för-
ordningarna om sådan upphandling av varor, 
tjänster och byggnadsentreprenader som 
överstiger tröskelvärdet samt om sådan upp-
handling som överstiger tröskelvärdena inom 
vatten-, energi-, transport- och telekommuni-
kationssektorerna är att endast vissa förteck-

nade handlingar skall användas för faststäl-
landet av tekniska specifikationer. Syftet med 
bestämmelserna har varit att förhindra dis-
kriminering på grund av nationalitet och 
främja rörligheten för varor och tjänster. Till-
lämpningen av bestämmelserna har dock i 
praktiken lett till att standarderna har använts 
som faktiskt tvingande handlingar, vilket har 
gjort det omöjligt att fastställa föremålet för 
upphandlingen på ett smidigt sätt och beakta 
ny teknik. 

Enligt lagförslaget skall tekniska specifika-
tioner kunna fastställas inte endast genom att 
hänvisa till en standard eller liknande, utan 
också på grundval av prestanda eller funk-
tionsegenskaper. Hänvisningar till standarder 
och motsvarande referenser kommer dock 
fortfarande att vara möjliga. Denna ändring 
grundar sig på ändringar i upphandlingsdi-
rektiven och dess syfte är att föremålet för 
upphandlingen skall kunna fastställas på ett 
smidigare sätt än tidigare och att innovativa 
lösningar skall kunna beaktas. 
 
 
3.2.8.  Uteslutande från anbudsförfaran-

det av kandidater och anbudsgivare 
som har gjort sig skyldiga till vissa 
brott 

Enligt lagförslaget skall anbudsgivare som 
gjort sig skyldiga till vissa grova brott uteslu-
tas från anbudsförfarandet. Detta förslag till 
bestämmelse grundar sig på upphandlingsdi-
rektivet och dess syfte är att förhindra verk-
samhet som riktar sig mot Europeiska ge-
menskapens ekonomiska intressen och mer 
omfattande brottslig verksamhet som riktar 
sig mot samhället. Myndigheter och andra 
upphandlande enheter anses ha skyldighet 
och praktiska förutsättningar att bekämpa de 
grova brott som anges i bestämmelsen. 

Det föreslås att de brott som skall innebära 
uteslutning av anbudsgivare skall föreskrivas 
i lagen genom hänvisning till Europeiska 
gemenskapens bestämmelser och avtal samt 
till de nationella bestämmelser genom vilka 
dessa har verkställts i Finland. Bland annat 
deltagande i en kriminell organisation, mut-
brott, bestickning i näringsverksamhet, bi-
dragsbedrägeri samt penningtvätt skall föran-
leda uteslutning. Också domar för motsva-
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rande brott som avgivits i unionens andra 
medlemsstater skall föranleda uteslutning. 

I upphandlingsdirektiven föreskrivs inte 
under hur lång tid en dom för brott skall för-
anleda uteslutning. Eftersom uteslutningen 
dock måste grunda sig på handlingar som vi-
sar att det finns en lagakraftvunnen dom, fö-
reslås att uppgifterna i brottsregistret används 
som utgångspunkt. Tidsperioden för uteslut-
ning kommer därvid att motsvara den tid som 
uppgifterna framgår av brottsregistret.  

Det föreslås att bestämmelserna om kriteri-
er för uteslutning som är beroende av pröv-
ning behålls oförändrade med vissa precise-
ringar. Enligt lagförslaget kan därigenom an-
budsgivare som t.ex. är i konkurs, har begått 
brott mot yrkesetiken eller har gjort sig skyl-
dig till allvarligt fel i yrkesutövningen uteslu-
tas från anbudsförfarandet. Denna bestäm-
melse gör det möjligt att beakta risker i sam-
band med upphandlingen som beror på an-
budsgivarens svaga ekonomiska ställning el-
ler andra faktorer.   
 
 
3.2.9. Val av anbud 

Det föreslås att bestämmelserna om val av 
anbud ändras så att de överensstämmer med 
upphandlingsdirektiven. Enligt lagförslaget 
skall anbud väljas ut på grundval av pris eller 
på grundval av det totalekonomiskt mest för-
delaktiga anbudet. De jämförelsegrunder som 
används vid bedömningen av vilket anbud 
som är totalekonomiskt mest fördelaktigt 
skall hänföra sig till föremålet för upphand-
lingen och skall som regel innebära en eko-
nomisk fördel för den upphandlande enheten. 
Undantag från kravet på ekonomisk nytta för 
den upphandlande enheten kan medges bland 
annat genom att beakta sådana mätbara mil-
jöhänsyn som främjar det allmännas bästa 
men inte ger en omedelbar ekonomisk fördel 
för den upphandlande enheten.  

Enligt lagförslaget skall den inbördes vikt-
ningen av jämförelsegrunderna för bedöm-
ning av vilket anbud som är totalekonomiskt 
mest fördelaktigt anges i början av anbuds-
förfarandet. Om det på goda grunder inte är 
möjligt att ange den inbördes viktningen av 
jämförelsegrunderna skall jämförelsegrun-
derna anges i prioritetsordning. Syftet med 

detta förslag till bestämmelse är att förbättra 
insynen i upphandlingsförfarandet och uppnå 
lika behandling av anbudsgivarna. Skyldig-
heten att ange viktningen hindrar upphand-
lingspraxis där man vid bedömningen av an-
bud fäster särskild vikt vid en jämförelse-
grund som anbudsgivarna inte har kunnat be-
akta på ett jämbördigt sätt när de utformade 
sina anbud.  
 
 
3.2.10.  Beaktande av stöd som ges av den 

upphandlande enheten vid jämfö-
relse av anbud 

Det föreslås att en bestämmelse infogas i 
båda lagarna om att offentligt stöd som ges 
av den upphandlande enheten skall beaktas 
vid jämförelse av anbuden. Denna bestäm-
melse grundar sig på nationell rättspraxis om 
offentlig upphandling och syftet är att för-
hindra att offentligt stöd leder till en sned-
vridning av konkurrensen.  

Enligt förslaget skall de faktiska kostnader 
som uppkommer för den upphandlande enhe-
ten beaktas vid jämförelse av anbuden, när en 
enhet som tillhör dess egen organisation, el-
ler får ekonomiskt stöd av den upphandlande 
enheten som påverkar anbudspriset, deltar i 
anbudsförfarandet.  

Enligt nationell rättspraxis är ett anbud från 
en enhet som är knuten till den upphandlande 
enheten inte nödvändigtvis det totalekono-
miskt mest fördelaktiga, om leveranser enligt 
anbudet förutsätter ekonomiskt stöd från be-
ställaren, även om anbudet som sådant har 
det mest förmånliga priset av de inlämnade 
anbuden. Ett sådant anbud kan jämföras med 
övriga anbud endast om effekterna av stödet 
läggs till anbudspriset.  

Skyldigheten att beakta offentligt stöd är 
begränsad till endast sådana fall där det indi-
rekta eller direkta stödet tillhandahålls av den 
upphandlande enheten. Skälet till denna be-
gränsning är problemen när det gäller att reda 
ut och neutralisera det offentliga stödets ef-
fekter på anbudspriset, till exempel frågor 
som rör stödets klassificering, målinriktning-
en för olika slag av offentligt stöd samt möj-
ligheterna att vid ett upphandlingsförfarande 
i praktiken beakta skillnader i beräkningar 
som ofta lämnar tolkningsutrymme. De upp-
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handlande enheterna har inte heller rätt att få 
information om offentligt stöd som anbuds-
givarna erhåller.  
 
 
3.3.  Fastställandet av nationella tröskel-

värden i upphandlingslagen 

3.3.1.  Målsättningar med bestämmelserna 
om nationella tröskelvärden 

Regeringen föreslår i sin proposition att ett 
tröskelvärde på 15 000 euro skall tillämpas 
vid upphandling av varor och tjänster. Vid 
upphandling av social- och hälsovårdstjänster 
samt vissa upphandlingar inom arbetsförvalt-
ningen skall ett tröskelvärde på 50000 euro 
tillämpas. Som nationellt tröskelvärde för 
byggentreprenad föreslås 100 000 euro. Ut-
vidgningen av annonseringsskyldigheten vid 
upphandling kommer att beröra upphand-
lingar som överstiger de nämnda tröskelvär-
dena. För upphandlingar som understiger de 
nationella tröskelvärdena kommer lagen inte 
längre att tillämpas. 

Bestämmelserna om nationella tröskelvär-
den var den fråga som orsakade mest syn-
punkter i samband med beredningen av pro-
positionen. Frågan om utvidgning av annon-
seringsskyldigheten är nära knuten till fast-
ställandet av nationella tröskelvärden. Beho-
vet att utvidga annonseringsskyldigheten är 
allmänt godkänt. Eftersom tröskelvärdena 
och annonseringsskyldigheten är nära kopp-
lade till varandra, kan lagstiftningen om dem 
inte motiveras som separata delar.  

De tröskelvärden som föreslås i propositio-
nen och utvidgningen av annonseringsskyl-
digheten grundar sig på det arbete som ut-
förts av arbetsgruppen för revidering av upp-
handlingslagen, exempel som tagits från öv-
riga EU-länders lagstiftning, utlåtanden som 
inkommit som svar på arbetsgruppens betän-
kande och de ytterligare undersökningar som 
man utfört och låtit utföra i samband med 
den fortsatta beredningen. Motiveringen i be-
tänkandet från arbetsgruppen för revidering 
av upphandlingslagen, de inkomna utlåtan-
dena samt den statistiska undersökning som 
handels- och industriministeriet låtit utföra 
om strukturen för kommunernas upphand-
lingar har behandlats intensivt som en del av 

denna allmänna motivering och mer allmänt i 
samband med den konsekvensanalys som fo-
gats till propositionen. 
 
3.3.2.  Arbetsgruppen för revidering av 

upphandlingslagen 

I arbetsgruppen för revidering av upphand-
lingslagen fanns förslag på dels en trestegs-
modell och dels en fyrstegsmodell för fast-
ställandet av de nationella tröskelvärdena. 
Trestegsmodellen innebär att det för upp-
handlingar som understiger EU:s tröskelvär-
den finns ett enhetligt nationellt tröskelvärde 
över vilket upphandlingar måste konkurrens-
utsättas och annonseras. Fyrstegsmodellen 
däremot innebär att det finns ett tröskelvärde 
för konkurrensutsättning och ett annat för 
annonseringsskyldighet. Enligt fyrstegsmo-
dellen skall mycket enkla förfarandebestäm-
melser tillämpas vid mindre upphandlingar 
och det grundläggande kravet är att följa all-
männa principer om icke-diskriminering och 
lika villkor.  

Arbetsgruppen var inte enig om faststäl-
landet av det nationella tröskelvärdet. En ma-
joritet av arbetsgruppen förespråkade att tre-
stegsmodellen skulle användas. Som tröskel-
värden föreslogs 20 000 euro för upphand-
ling av varor och tjänster samt 100 000 euro 
för byggentreprenader. En minoritet av ar-
betsgruppen förespråkade att fyrstegsmodel-
len skulle användas. Som tröskelvärde för 
tillämpning av lagen föreslogs 5 000 euro 
och som tröskelvärde för skyldigheten att an-
nonsera i hela landet föreslogs 50 000 euro.  

I de utlåtanden som inkom som svar på ar-
betsgruppens rapport försvarades båda mo-
dellerna och gavs mycket varierande förslag 
till tröskelvärden. Också i de viktigaste utlå-
tandena intogs mycket olika ståndpunkter i 
frågan.  

Ett lägre tröskelvärde motiverades särskilt 
med företagens behov av rättsskydd. Till ex-
empel ansåg justitieministeriet i sitt utlåtande 
att den begränsning av användningen av 
rättsskyddsmedel som följer av begränsning-
en av lagens tillämpningsområde är proble-
matisk. I utlåtandet uttrycktes vidare en miss-
tanke om att de upphandlande enheternas vil-
ja att vid konkurrensutsättning respektera 
principerna om icke-diskriminering, öppen-
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het och lika behandling kommer att minska 
om bindande bestämmelser saknas.  

Ett högre tröskelvärde föreslogs i flera utlå-
tanden bland annat med motiveringen att den 
offentliga sektorn har sina egna upphand-
lingsregler som kan följas också i fortsätt-
ningen. En av de viktigaste motiveringarna 
som framfördes till stöd för höga tröskelvär-
den är att det förfarande som föreskrivs i la-
gen orsakar stora administrativa kostnader 
för mindre upphandlingar. Vidare har upp-
handlingsstrategier som reglerar genomfö-
randet av upphandlingsförfarandena blivit 
vanligare inom den offentliga sektorn. Före-
tagens behov av rättsskydd tillgodoses ge-
nom de möjligheter att ansöka om ändring 
som anges i kommunallagen. De inkomna ut-
låtandena behandlas närmare i den allmänna 
motiveringen och den konsekvensanalys som 
fogats till propositionen.  
 
3.3.3.  Den fortsatta beredningen av be-

stämmelserna om tröskelvärden 

När regeringens proposition utarbetades 
beslöt man att föreslå att trestegsmodellen 
skall användas. Denna lösning rekommende-
ras av effektivitets- och tydlighetsskäl. I tre-
stegsmodellen används så få tröskelvärden 
som möjligt och vid upphandling som över-
stiger de nationella tröskelvärdena men un-
derstiger EU:s tröskelvärden kommer enhet-
liga förfarandebestämmelser att tillämpas. 
Fördelen med fyrstegsmodellen skulle ha va-
rit möjligheten att ha olika tröskelvärden för 
konkurrensutsättningsskyldigheten och an-
nonseringsskyldigheten. Fyrstegsmodellen 
skulle dessutom ha medgett mindre betung-
ande bestämmelser när det gäller mindre 
upphandlingar. Fyrstegsmodellen skulle dock 
ha lett till en splittrad och otydlig upphand-
lingslagstiftning. En lösning där samma trös-
kelvärde gäller för lagens tillämpningsområ-
de och annonseringsskyldigheten är tydligast 
och enklast. 

Handels- och industriministeriet har för att 
stödja den fortsatta beredningen av lagförsla-
get låtit göra en begränsad statistisk under-
sökning av strukturen för kommunernas upp-
handling. Syftet med undersökningen var 
framför allt att tillhandahålla stöd för faststäl-
landet av nationella tröskelvärden. För att få 

fram tillförlitliga uppgifter satte man 10 000 
euro som lägsta gräns för undersökningen när 
det gällde upphandling av varor och tjänster. 
För övriga upphandlingar än byggentrepre-
nader var undersökningens kategorier 
10 000–19 999 euro, 20 000–49 999 euro, 
50 000 euro – EU:s tröskelvärde samt upp-
handlingar över EU:s tröskelvärde. När det 
gäller upphandling av byggentreprenader 
granskades kategorierna 100 000–499 999 
euro, 500 000–1 999 999 euro, 2 000 000 
euro – EU:s tröskelvärde samt upphandlingar 
över EU:s tröskelvärde.  

Undersökningens omfattning behövde be-
gränsas också till vissa sektorer, varför man 
beslöt att kartlägga vissa centrala områden i 
kommunernas verksamhet, såsom fastighets-
förvaltningens varu- och tjänsteupphandling, 
social- och hälsovårdsförvaltningens varu- 
och tjänsteupphandling samt husbyggandet i 
kommunerna. Som upphandling räknades 
endast varor, tjänster eller entreprenader som 
köpts från utomstående enheter samt sådana 
inköp från anknutna enheter som hade kon-
kurrensutsatts. Undersökningen genomfördes 
som en stickprovsundersökning, dvs. också 
antalet granskade kommuner begränsades. 

Den statistiska undersökningen behandlas 
närmare i den konsekvensanalys som fogats 
som bilaga till propositionen. De viktigaste 
resultaten av undersökningen visar att om 
man utgår ifrån antalet upphandlingar i 
kommunerna utgörs den största delen av 
mindre upphandlingar. När man däremot 
granskar upphandlingen utifrån dess värde, 
står de större upphandlingarna för en betyd-
ligt större andel av den totala upphandlingen. 
Detta är enligt undersökningen ett gemen-
samt drag för alla slag av upphandling, trots 
att det finns betydande skillnader mellan oli-
ka sektorer och när det gäller varu- och tjäns-
teupphandling även inom sektorerna.  

Undersökningen visar också att när det 
gäller social- och hälsovårdstjänster, där in-
köpen i typfallet orsakar betydande administ-
rativa kostnader, utgör de mindre (under 
20 000 euro) upphandlingarnas andel av 
tjänsteupphandlingen endast omkring en 
femtedel räknat i antal och en tiondedel räk-
nat i värde.  Dessa resultat av undersökning-
en, samt det ändamålsenliga behovet av 
tjänster som säkrar service kundernas intres-
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sen, understödde åtskiljandet (differentieran-
det) av tröskelvärdet för upphandling av so-
cial_ och hälsotjänster från det allmänna 
tröskelvärdet för upphandling av varor och 
tjänster. I regeringens proposition föreslås att 
ett nationellt tröskelvärde på 50 000 euro 
skall tillämpas på social- och hälsovårds-
tjänster. 

Också i den konsekvensanalys som är fo-
gad som bilaga till propositionen granskas de 
föreslagna tröskelvärdenas inverkan på la-
gens tillämpningsområde. I konsekvensana-
lysen görs bedömningen att en stor majoritet 
av den offentliga sektorns upphandlingar 
mätt i antal i fortsättningen kommer att ham-
na under de nationella tröskelvärdena, dvs. 
utanför lagens tillämpningsområde.  

Denna beräkning stöds både av statistiska 
uppgifter och av hur enskilda kommuners 
upphandlingar och de statliga upphandling-
arna fördelar sig. De offentliga upphandling-
arna är kvantitativt mycket uppsplittrade, 
trots att en allt större andel av de enskilda in-
köpen görs som en del av bredare ramavtal. 
Som ett exempel från de granskade kommu-
nerna var värdet på medianinköpen i en 
kommun år 2003 endast 80 euro och i en an-
nan motsvarade medianfakturan år 2004 en-
dast omkring 250 euro. En granskning av le-
verantörerna visar att för den absolut största 
andelen av leverantörerna överstiger det 
sammanlagda årliga värdet av leveranserna 
inte ens det lägsta föreslagna tröskelvärdet. 
Av statistiken i en kommun framgick att för 
nästan 90 procent av leverantörerna under-
steg värdet av leveranserna det lägsta trös-
kelvärdet.  

Vid en granskning av upphandlingarna ut-
ifrån värdet ändras bilden väsentligt. Upp-
handlingarna är koncentrerade så att några få 
beställare står för den största andelen av 
upphandlingens sammanlagda värde. Det 
samma gäller för leverantörerna. Av statisti-
ken i en annan av de granskade kommunerna 
framgick att andelen upphandlingar under 
15 000 euro endast stod för omkring 5 pro-
cent av upphandlingens totala värde, trots att 
nästan 90 procent av alla leverantörer deltog 
i leveranserna inom ramen för dessa mindre 
upphandlingar.  

De tröskelvärden som föreslås i regering-
ens proposition har valts för att upphand-

lingslagstiftningens mål och alla parters be-
rättigade intressen skall beaktas så rättvist 
som möjligt.  

Bestämmelserna om tröskelvärdena kom-
mer, som det beskrivs ovan, att leda till att en 
betydande andel av de offentliga upphand-
lingarna räknat i antal kommer att hamna 
utanför upphandlingslagens tillämpningsom-
råde. Det kommer utan tvekan att innebära en 
betydande ändring jämfört med den nuvaran-
de situationen. Denna lösning kommer dock 
att göra upphandlingsförfarandet mycket 
smidigare vid mindre upphandlingar. De cen-
trala målsättningarna för hela revideringen 
var ju att göra förfarandena mer flexibla och 
enklare. Det bör dessutom påpekas att när 
man ser till upphandlingens totala värde, är 
de till antalet dominerande mindre upphand-
lingarna inte av lika stor betydelse.  

De nationella tröskelvärden som föreslås i 
regeringens proposition är den lösning som 
bland de för handen varande alternativen ef-
fektivast garanterar att målsättningarna för 
lagen kan uppnås. Tröskelvärdena har delats 
in i tre kategorier just därför att det tröskel-
värde som är lämpligast med hänsyn till upp-
handlingens särdrag och de praktiska beho-
ven skall kunna fastställas för var och en av 
de olika typerna av upphandling. De extra 
administrativa kostnaderna och de stela för-
farandena har varit till nackdel både för de 
upphandlande enheterna och för företagen. 
Syftet med den föreslagna lösningen är att på 
bästa sätt beakta både beställarnas och leve-
rantörernas behov i de olika upphandlings-
grupperna.  

Tröskelvärdet på 15 000 euro för varu- och 
tjänsteupphandling kommer att tillämpas på 
de flesta upphandlingarna, eftersom de två 
andra tröskelvärdena på grund av sitt belopp 
och värde kommer att gälla ett färre antal av 
de upphandlingar som omfattas av lagstift-
ningen. Syftet med ett nationellt tröskelvärde 
är att stora och relativt stora upphandlingar 
även i fortsättningen skall täckas fullständigt 
av lagens tillämpningsområde.   

Syftet med ett tröskelvärde på 50000 euro 
för social- och hälsovårdstjänster är att till-
räcklig hänsyn skall tas till dessa tjänsters 
särdrag. Därmed grund skulle tröskelvärdet 
vara avsevärt högre än vid vedertagna varu- 
och tjänsteupphandlingar jämförd med annan 
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upphandling av varor och tjänster. För upp-
handling av social- och hälsovårdstjänster 
krävs ofta omfattande förberedelser, och för 
dessa tjänster är därför risken för att kostna-
derna för upphandlingsförfarandet skall stiga 
till en orimlig nivå jämfört med nyttan av att 
följa de förfaranden som föreskrivs i lagen 
större än vid annan upphandling. Det kan 
dessutom antas att det faktum att tröskelvär-
det fastställs på en något högre nivå än för 
annan varu- och tjänsteupphandling kommer 
att uppmuntra kommunerna att upphandla 
tjänster på marknaden, vilket måste anses 
vara ändamålsenligt med hänsyn till lagens 
målsättningar. 

Betydande upphandlingar av social- och 
hälsovårdstjänster kommer också i fortsätt-
ningen att täckas mycket väl av lagens till-
lämpningsområde med beaktande av att upp-
handlingarnas genomsnittliga värde är större 
än vid annan upphandling. I betänkandet från 
arbetsgruppen för revidering av upphand-
lingslagen föreslogs inte den indelning som 
nu föreslås, utan i arbetsgruppsskedet före-
slogs att tröskelvärdet för social- och hälso-
vårdstjänster skulle fastställas till 20 000 
euro. Enligt ovan framförda grunder anses att 
en höjning av tröskelvärdet till 50 000 euro 
inte skulle medföra en minskning av öppen-
heten på marknaderna.  

För byggentreprenader har man valt att fö-
reslå ett tröskelvärde på 100 000 euro, dels 
därför att konkurrensutsättning av byggent-
reprenader innebär omfattande kostnader och 
dels därför att det finns en väl utvecklad tra-
dition och praxis inom upphandling av bygg-
entreprenader. Det kan därför antas att det 
högre tröskelvärdet jämfört med tröskelvär-
dena för annan upphandling inte kommer att 
inverka negativt på lagens målsättningar. I 
betänkandet från arbetsgruppen för revide-
ring av upphandlingslagen föreslogs till des-
sa delar samma tröskelvärde som i regering-
ens proposition. 
 
4.   Proposi t ionens konsekvenser  

4.1.  Ekonomiska konsekvenser 

Syftet med regeringens proposition är dels 
att genomföra direktiven och att beakta EG-
domstolens rättspraxis, dels att tillgodose na-

tionella behov bl.a. med beaktande av mark-
nadsdomstolens rättspraxis. 

När man bedömer de ekonomiska konse-
kvenserna av propositionen bör man hålla i 
åtanke att största delen av de föreslagna tal-
rika ändringarna beror på direktivändringar-
na. Syftet med de nya direktiven är att för-
enkla och modernisera upphandlingsförfa-
randena. Det ekonomiska målet med översy-
nen av direktiven är att effektivisera använd-
ningen av de offentliga medlen ytterligare.  

De reviderade direktiven innebär inte att de 
grundläggande principerna för EU:s upp-
handlingsregler skulle ha ändrats. Därmed 
kan man dra den slutsatsen att konsekvenser-
na av de nya bestämmelser som direktivöver-
synen innebär i vilket fall som helst blir 
mindre är konsekvenserna av de bestämmel-
ser som varit i kraft redan en längre tid och 
som bygger på de grundläggande principerna 
i EG-fördraget. Verkningarna av de nya di-
rektiven begränsas också av att det ekono-
miska värdet på de upphandlingskontrakt 
som direktivens räckvidd omfattar enligt 
kommissionens uppgifter bara ligger på nå-
got över 3,6 miljarder euro (2003). Det totala 
värdet på den offentliga upphandlingen i EU 
beräknas uppgår till ca 1 500 miljarder euro 
om året. Därmed styrs den absolut största de-
len av marknaden genom nationella normer.  

De ändringsförslag som får mest ekono-
miska konsekvenser både på hela ekonomin 
och för de upphandlande enheterna och före-
tagen blir i så fall regleringen av de nationel-
la tröskelvärdena i upphandlingslagen och 
den utvidgade annonseringsskyldigheten. 
Förslagen är nära sammankopplade eftersom 
skyldigheten att följa de lagstadgade förfa-
randena och skyldigheten att annonsera upp-
handlingar avses gälla enbart kontrakt som 
överstiger det nationella tröskelvärdet. Ge-
nom reglering av annonseringsskyldigheten 
är det meningen att anpassa den nationella 
lagstiftningen till den tolkning som framgår 
av EG-domstolens rättspraxis. Genom regler 
för de nationella tröskelvärdena kommer å 
sin sida förfarandet för mindre upphandlingar 
att förenklas.  

Förslaget om att införa en annonserings-
skyldighet för alla projekt som överstiger de 
nationella tröskelvärdena skulle innebära en 
väsentlig förbättring av möjligheterna att sta-
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tistiskt följa upphandlingsförfarandena och 
att följa upp ändringar som genomförs. Re-
geringen har för avsikt att nära följa vilka ef-
fekter ändringarna får i praktiken för de of-
fentliga finanserna och för företagen. Detta 
kommer att ske både med hjälp av statistiska 
uppgifter och genom uppföljningsundersök-
ningar. 

De ekonomiska konsekvenserna av refor-
men granskas närmare i den konsekvensut-
redning (Handels- och industriministeriets 
publikation  19/2006; elektroniskt tillgänglig 
från publikationsregistret på ministeriets 
hemsida www.ktm.fi/julkaisurekisteri) som 
anknyter till propositionen. I det följande 
presenteras ändå sammanfattningsvis de vä-
sentligaste konsekvenserna för de offentliga 
finanserna och för företagen samt verkning-
arna på överklagandeförfarandena. 
 
 
4.2.  Konsekvenser för de offentliga finan-

serna 

Värdet på den offentliga upphandlingen i 
Finland uppgår årligen till ca 22,5 miljarder 
euro. I detta belopp ingår all upphandling 
inom den offentliga sektorn oavsett om upp-
handlingen måste konkurrensutsättas i enlig-
het med bestämmelserna om offentlig upp-
handling eller inte. Den offentliga upphand-
lingen utgör en betydande del av bruttonatio-
nalprodukten, och därmed berör de ändrade 
bestämmelserna väsentligt de offentliga upp-
handlande enheterna och på så sätt de offent-
liga finanserna mer generellt. 

Målet med de föreslagna ändringarna är att 
ytterligare effektivisera användningen av of-
fentliga medel. Förenklingar av de lagstad-
gade förfarandena föreslås alltid när direkti-
ven ger spelrum för sådant. Målet när det 
gäller kontrakt som ligger under EU-
tröskelvärdena är ett så enkelt och flexibelt 
förfarande som möjligt.  

Den strukturellt sett största ändringen, som 
också skulle förenkla förfarandena betydligt, 
är den begränsning av lagens räckvidd som 
följer av regleringen av de nationella tröskel-
värdena. De uttryckliga bestämmelserna i la-
gen avses i fortsättningen gälla enbart upp-
handlingskontrakt som överstiger de natio-
nella tröskelvärdena. I fråga om övriga upp-

handlingar är det meningen att de allmänna 
förvaltningsprinciperna och de upphandlande 
enheternas egna styrsystem skall följas.  

På författningsnivå kommer styrningen av 
upphandlingsförfarandena att förändras radi-
kalt. Syftet med den föreslagna ändringen är 
göra förfarandena mer flexibla när det gäller 
mindre upphandlingar. Uppskattat enligt an-
talet upphandlingar kommer detta mål att 
uppnås med beaktande av de små upphand-
lingarnas synnerligen dominerande ställning 
sett till hela volymen. De utredningar som 
gjordes och införskaffades i samband med 
beredningen av propositionen visade att upp-
handlingarna i genomsnitt är mycket små, 
även om olika typer av ramavtal och motsva-
rande har blivit vanligare. Det kan anses som 
klart att det i de minsta upphandlingarna kan 
uppkomma betydande administrativa kostna-
der i förhållande till den enskilda upphand-
lingens värde även till följd av de nuvarande, 
relativt enkla förfarandereglerna.  

Små upphandlingar utgör det stora flertalet 
av alla upphandlingar. Nyttan av att förenkla 
författningssystemet i fråga om små upp-
handlingar kommer att vara stor trots att de-
ras totala betydelse mätt i värde kommer att 
minska. Det är ändå mycket svårt att förutse 
om de upphandlande enheterna vill och kan 
utnyttja den flexibilitet som den föreslagna 
lagen ger möjlighet till så att deras verksam-
het blir effektivare. En risk i samband med 
reformen kan möjligen vara att de upphand-
lande enheternas praxis i framtiden differen-
tieras ännu mer. Skulle detta ske i större ut-
sträckning kan företagens intresse för att bju-
da ut varor och tjänster till den offentliga 
sektorn minska ytterligare. Närmare analyser 
av sådana möjliga praktiska konsekvenser är 
inte möjliga förrän genom uppföljningsun-
dersökningar.  

Den föreslagna regleringen av de nationella 
tröskelvärdena skulle leda till att den kvanti-
tativt största delen av upphandlingsbesluten i 
fortsättningen inte omfattas av upphandlings-
lagstiftningens tillämpningsområde. Detta 
kommer i så fall att leda till att åtminstone de 
förfaranden som är direkt reglerade i lag inte 
längre ger upphov till onödigt höga administ-
rativa kostnader vid mindre upphandlingar. 
De upphandlande enheterna kommer relativt 
fritt att kunna välja det förfarande som läm-
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par sig bäst i det enskilda fallet; förfarandet 
skulle då vara så effektivt som möjligt både 
för dem själva och för varu- och tjänsteleve-
rantören. Sett ur köparens synvinkel kommer 
enklare regler både att minska det direkt till 
upphandlingen kopplade administrativa arbe-
tet och att minska de farhågor som är kopp-
lade till den komplicerade konkurrensutsätt-
ningen och valutarisker.  

Vid kontrakt som understiger de nationella 
tröskelvärdena kommer upphandlingslagen 
inte att tillämpas, utan i stället används de 
upphandlande enheternas egna förfaranden. 
Upphandlingen kan således fortfarande of-
fentliggöras eller så kan anbudsförfrågningar 
skickas direkt till de anbudsgivare som den 
upphandlande enheten väljer. Vid mindre 
upphandlingar är exempelvis ramavtal att re-
kommendera. Om detta är möjligt eller moti-
verat går det också att tillämpa ett mer be-
gränsat förhandlat förfarande eller direktupp-
handling. Ändringen kommer således att 
möjliggöra mer flexibla förfaranden när det 
gäller inbjudan att lämna anbud.  

De offentliga upphandlande enheternas 
upphandlingspraxis kan vid behov förenhet-
ligas när det gäller kontrakt som understiger 
de nationella tröskelvärdena bl.a. genom re-
kommendationer. Exempelvis har Finlands 
Kommunförbund redan meddelat kommu-
nerna rekommendationer om hur offentliga 
kontrakt skall konkurrensutsättas. De flesta 
upphandlande enheterna använder dessutom 
interna upphandlingsanvisningar. Vid behov 
kan även handels- och industriministeriet ta 
fram rekommendationer för hur kontrakt som 
inte överstiger de nationella tröskelvärdena 
skall konkurrensutsättas. Genom anvisningar 
kan man minska differentieringen av upp-
handlingsförfarandena och risken för ökad 
ineffektivitet. 

Med tanke på verkningarna på de offentliga 
finanserna är den största förändringen till 
följd av förslagen emellertid den utvidgade 
annonseringsskyldigheten i fråga om kon-
trakt som överstiger de nationella tröskelvär-
dena. Fram till nu har gängse praxis varit att 
anbud har begärts direkt av en relativt be-
gränsad mängd anbudsgivare, och annonse-
ringsskyldigheten har ofta fullgjorts lokalt el-
ler regionalt. I fortsättningen kommer det att 
vara obligatoriskt att utannonsera alla kon-

trakt som överstiger de nationella tröskelvär-
dena genom landsomfattande informations-
kanaler.  

Annonseringsskyldigheten kommer i viss 
mån att öka det administrativa arbetet och 
kostnaderna i anslutning till konkurrensut-
sättning. Eftersom en anbudsförfrågan ändå i 
praktiken alltid är skriftlig kommer de upp-
gifter som behövs för annonsen alltid att 
framgå av förfrågan. Uppgifterna kan skickas 
elektroniskt till den enhet som sköter annon-
seringen. Man måste ändå utveckla de elek-
troniska annonseringskanalerna så att det 
finns adekvata och tillräckliga resurser för 
annonseringsförfarandet.  

En utvidgad annonseringsskyldighet kom-
mer att leda en betydligt mer öppen marknad 
för offentlig upphandling. Alla intresserade 
varu- och tjänsteleverantörer kommer att få 
enkel och centraliserad tillgång till informa-
tion om aktuella offentliga kontrakt på deras 
eget område och de kommer att kunna lämna 
anbud mycket mer effektivt än för närvaran-
de. Detta kommer att innebära en kraftfull 
ökning av konkurrensen och effektivisering 
av den offentliga ekonomin.  

Det går endast att göra grova kvantitativa 
uppskattningar av effekterna av att annonse-
ringsskyldigheten utvidgas. När propositio-
nen togs fram uppskattades det att 20 000– 
30 000 kontrakt inom den kommunala sek-
torn och 6000- 10.000  kontrakt inom den 
statliga sektorn kan komma att omfattas av 
skyldigheten årligen. Det är uppenbart att en 
flerdubbel mängd kontrakt kommer att bli fö-
remål för landomfattande utannonsering och 
konkurrens. Kontrakten kommer under alla 
omständigheter att representera en betydande 
del av hela upphandlingsmarknaden, om 
marknaden betraktas utifrån det ekonomiska 
värdet.   
 
 
4.3.  Konsekvenser för företagen  

Förfarandet vid tilldelning av offentliga 
kontrakt utgår alltid från myndigheten, vilket 
innebär att konsekvenserna för företag kom-
mer att uppkomma indirekt genom att de of-
fentliga upphandlande enheterna lägger om 
sin verksamhet. Företagen kommer att bli 
tvungna att anpassa sig till enheternas nya 
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praxis. I enlighet med detta kommer de störs-
ta förändringarna för företagen att vara sam-
ma förändringar som mest påverkar de of-
fentliga upphandlande enheternas verksam-
het. 

De föreslagna ändringarnas verkningar när 
det gäller anbudsgivare kan vara både positi-
va och negativa: å ena sidan medför konkur-
rensutsättningen och anbudsförfrågningarna 
kostnader även för anbudsgivarna, och såle-
des minskar deras utgifter när förfarandena 
förenklas, å andra sidan kan företagens möj-
ligheter att erbjuda den offentliga sektorn va-
ror och tjänster komma att begränsas om de 
upphandlande enheterna i synnerhet när det 
gäller mindre kontrakt i ökad utsträckning 
kommer att börja tillämpa direktupphandling.  

Med andra ord kommer effekterna av de 
föreslagna ändringarna i stor utsträckning att 
bero på hur enskilda upphandlande enheter i 
fortsättningen kommer att tillämpa den flexi-
bilitet som lagstiftningen medger och hurda-
na upphandlingsförfaranden de i praktiken 
börjar tillämpa. Exempelvis kan kommuner-
na allt tydligare börja koncentrera upphand-
lingen när det gäller anskaffningar som inte 
överstiger de nationella tröskelvärdena till 
lokala eller regionala företag.  

Den anmärkningsvärda strukturella föränd-
ringen, dvs. regleringen av de nationella 
tröskelvärdena, kommer att innebära stora 
förändringar även för företagen. Förfarandet 
vid anskaffningar som ligger under tröskel-
värdena blir flexiblare än för närvarande 
även ut företagens synvinkel. Anbudsgivande 
företag kommer inte att vara bundna av lag-
fästa förfaranden, utan i stället har de friare 
händer när de utarbetar sina anbud. Därmed 
kan t.ex. små och medelstora företag börja 
tillämpa mer vettiga anbudsförfaranden. Ett 
komplicerat och detaljstyrt förfarande föror-
sakar också anbudsgivarna extrakostnader – 
enklare förfaranden är till nytta även för före-
tagen.  

För varu- och tjänstelevererande företag 
kommer tröskelvärdesreglerna och den därav 
följande begränsningen av lagens tillämp-
ningsområde således att leda till att upphand-
lingslagens betydelse som styrmedel försvin-
ner vid de flesta anbudsförfarandena. Kraven 
och förfarandena när det gäller anbudsför-
frågningar kommer också mer generellt att i 

stor utsträckning kunna bestämmas av de 
upphandlande enheterna, eftersom upphand-
lingslagstiftningen hittills åtminstone i viss 
mån också har styrt mindre anskaffningar.  

De praktiska verkningarna av denna bety-
dande förändring för företagen blir mindre än 
man kunde tro eftersom upphandlingslagen 
inte alltid har följts till punkt och pricka vid 
små upphandlingar. Statistiska upphand-
lingsuppgifter visar hur små anskaffningarna 
i genomsnitt är. Medianvärdet på de anskaff-
ningar som exempelkommunerna gjorde var 
mycket litet, 80 euro i den ena kommunen 
och ca 150 euro i den andra. På motsvarande 
sätt gör de flesta företag årligen leveranser 
till enskilda upphandlande enheter till ett lågt 
totalvärde. Man kan dra den slutsatsen att 
förändringarna avseende dessa upphandling-
ar och det regelverk som styr dem inte kom-
mer att få några märkbara praktiska konse-
kvenser för företagen.  

Trots detta är det ändå klart att ju närmare 
ett kontrakt ligger de nationella tröskelvärde-
na, desto påtagligare kan verkningarna av 
ändringen komma att bli för upphandlingsak-
törerna. Dessutom bör det påpekas att skill-
naderna mellan olika sektorer kan vara 
mycket stora. Exempelvis är det vanligt på 
marknaden för sociala tjänster att ett företag 
säljer en stor del av eller till och med hela sin 
produktion till en och samma kommun. I ett 
sådant fall är det av stor betydelse också för 
företaget hur beställaren agerar och hur de 
normer som styr agerandet ändras. 

Även för företagen vore den ekonomiskt 
betydelsefullaste av de föreslagna ändringar-
na att annonseringsskyldigheten utvidgas. 
Sett ur företagssynvinkel kommer marknaden 
för offentlig upphandling att bli mycket tro-
värdigare och mer lockande när öppenheten 
ökar.  

Efter ändringen kommer företagen att ak-
tivt kunna bjuda ut de varor och tjänster som 
annonseringsskyldigheten gäller i hela lan-
det. De upphandlingar som kommer att om-
fattas av landsomfattande annonsering kom-
mer under alla omständigheter att flerdubb-
las. Om man också beaktar den stora andel 
som dessa anskaffningar utgör av all upp-
handling blir konsekvenserna av just denna 
ändring även för företagens del de mest be-
tydelsefulla inom hela reformen. 
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4.4.  Konsekvenser för överklagandeförfa-
randena 

Olika intressen berörs av regleringen av na-
tionella tröskelvärden, vilket beaktats under 
beredningsprocessen. Vissa centrala aktörer 
har under processen ansett att lagens snävare 
räckvidd till följd av bestämmelserna om 
tröskelvärden kommer att inverka negativt 
till och med på regleringens måluppfyllelse. 
Den mest anmärkningsvärda konsekvensen 
av att lagens räckvidd blir snävare är i detta 
avseende att det inte längre vore möjligt att 
överklaga i marknadsdomstolen i fråga om 
upphandlingskontrakt som understiger trös-
kelvärdena.  

En reglering av tröskelvärdena innebär en 
principiellt betydande ändring som i prakti-
ken kommer att beröra de flesta upphand-
lingsbeslut. Ett alternativ som var uppe under 
beredningen var att tydligt separera bestäm-
melserna om tröskelvärden och bestämmel-
serna om annonseringsskyldigheten. Detta 
hade varit möjligt, och då hade både lagens 
och rättsmedlens tillämpningsområde kunnat 
kvarstå mer omfattande än vad som nu före-
slagits. En sådan lösning hade emellertid 
kunnat göra regleringen mer komplicerad.  

De föreslagna bestämmelserna om tröskel-
värden innebär att företagen inte längre 
kommer att kunna överklaga beslut om kon-
trakt som ligger under de nationella tröskel-
värdena i marknadsdomstolen. Sett ur de 
upphandlande enheternas synvinkel har detta 
ansetts vara av stor betydelse eftersom risken 
för domstolsbehandling har kunnat leda till 
onödigt tungrodda upphandlingsförfaranden 
och extrakostnader. För företagen har be-
handlingen i marknadsdomstolen varit ett re-
lativt effektivt, billigt och snabbt sätt att söka 
ändring, och man kan därför i princip se det 
som ett problem att möjligheten försvinner.  

Endast en ytterst liten del av alla upphand-
lingsbeslut förs årligen till marknadsdomsto-
len, vilket innebär att ändringen trots vad 
som konstaterats inte kan anses medföra ett 
betydande rättsskyddsproblem. År 2003 an-
hängiggjordes 232 upphandlingsärenden vid 
marknadsdomstolen. År 2004 inkom det 307 
ärenden som gällde offentlig upphandling till 
marknadsdomstolen. År 2005 ankom ca 500 
upphandlingsärenden. Även om endast få 

ärenden som gäller små anskaffningar förts 
till marknadsdomstolen har möjligheten att 
överklaga indirekt styrt de upphandlande en-
heternas agerande. Betydelsen av detta skall 
inte underskattas, men å andra sidan är det 
också till fördel för företagen om den mins-
kade risken för rättegång i enlighet med mål-
sättningen leder till att upphandlingsförfa-
randena blir mer flexibla och effektiva. Om 
flexibiliteten och effektiviteten faktiskt ökar 
kommer i synnerhet små och medelstora fö-
retag att ha nytta av det, med andra ord ut-
tryckligen de företag som skulle lida mest av 
att rättsskyddet minskar. 

Det kommer att ske en noggrann uppfölj-
ning av vilka konsekvenser ändringarna får 
på rättsskyddet och på den allmänna öppen-
heten och effektiviteten i systemet, och då 
kan korrigeringsåtgärder vid behov vidtas. 
Man måste ändå se över behovet av att revi-
dera rättsskyddsordningen för upphandlings-
förfarandena, eftersom EG-kommissionen 
som bäst håller på att ta fram ändringsförslag 
som gäller rättsmedelsdirektiven.  
 
4.5.  Konsekvenser för myndigheterna 

Propositionens förslag stämmer i stor ut-
sträckning överens med gällande lagstiftning. 
Regeringen föreslår inga organisationsänd-
ringar inom förvaltningen och inte heller nya 
myndigheter eller tjänster. De upphandlande 
enheterna kan fortsatt organisera sin verk-
samhet på önskat sett. Att höja de nationella 
tröskelvärdena till den föreslagna nivån 
kommer att liberalisera en betydande del av 
de upphandlingar för vilka upphandlingsla-
gen nu gäller, och därmed kan de upphand-
lande enheternas egna, enklare anvisningar 
tillämpas på dessa upphandlingar. Som en 
följd kan det bli möjligt att minska på de re-
surser som används för att konkurrensutsätta 
mindre anskaffningar, i synnerhet när ramav-
tal används. 

Å andra sidan kommer de nya upphand-
lingsreglerna att kräva tilläggsinsatser för ut-
bildning och bättre yrkeskunskaper när det 
gäller dem som sköter upphandlingsärenden, 
trots att de centrala delarna av regleringen 
inte ändras. I synnerhet torde de strukturella 
förändringarna avseende offentlig service 
komma att öka utkontrakteringen, så utbild-
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ningsbehovet ökar även av denna anledning. 
Det kommer i framtiden att krävas tilläggsin-
satser när nya upphandlingssystem och upp-
handlingssystem som gemenskapen planerar 
(bl.a. ett elektroniskt och dynamiskt inköps-
system) utvecklas och införs; detta gäller 
både personalen och andra resurser. Å andra 
sidan kommer de nya metoderna att bidra till 
snabbare processer och mindre administra-
tion. 
 
 
4.6.  Konsekvenser för miljön  

Den offentliga upphandlingen är omfattan-
de både mätt i pengar och mätt i volym, och 
därför har det med tanke på främjandet av en 
hållbar utveckling ansetts viktigt att miljö-
hänsyn tas när offentliga samfund gör upp-
handlingar. I Finland ställs det redan nu mil-
jöskyddskrav i samband med de flesta upp-
handlingar. Miljökostnaderna används gene-
rellt som ett kriterium när man väljer anbud. 
Miljöhänsyn kan emellertid också tas i andra 
skeden av upphandlingsförfarandet, exem-
pelvis i planeringsskedet, vid val av anbuds-
givare och kandidater och när kontrakt tillde-
las. I praktiken har dessa andra möjligheter 
att ställa miljökrav i olika skeden av upp-
handlingsförfarandet inte använts allmänt. 
Orsakerna är bl.a. avsaknaden av klara be-
stämmelser och bristen på miljöexpertis. 
Inom Europeiska gemenskapen  har särskild 
uppmärksamhet riktats på miljöhänsyn.  

Den gällande lagstiftningen om upphand-
ling innehåller inga särskilda bestämmelser 
om miljökrav i samband med upphandlings-
förfaranden, med undantag av 41 § i förord-
ningen om sådan upphandling av varor, 
tjänster och byggnadsentreprenader som 
överstiger tröskelvärdet, enligt vilken ett kri-
terium för val av anbud kan vara miljökost-
naderna.  Både de upphandlande enheterna 
och anbudsgivarna har krävt mer exakta reg-
ler om hur miljöhänsyn skall tas för att råda 
bot på okunskapen och åtgärda tolkningspro-
blemen. Utöver de uttryckliga bestämmelser-
na i upphandlingsdirektivet har man försökt 
klarlägga saken i Europeiska kommissionens 
handbok för miljöanpassad offentlig upp-
handling (SEK (2004) 1050).  

Bestämmelserna i de nya upphandlingsdi-

rektiven överensstämmer i stor utsträckning 
med synpunkterna i kommissionens medde-
lande om miljöanpassad offentlig upphand-
ling. Direktivets krav har införlivats i den fö-
reslagna lagstiftningen. Den föreslagna upp-
handlingslagen innehåller en bestämmelse (2 
§ 2 mom.) om att myndigheterna och andra 
upphandlande enheter bör ordna sin upp-
handling så att man beaktar både de ekono-
miska aspekterna och miljöaspekterna. Be-
stämmelsen avses inte vara rättsligt bindan-
de, men den kommer att bidra till att få de 
upphandlande enheterna att beakta kraven på 
hållbar utveckling.   
 
 
4.7.  De viktigaste konsekvenserna av 

försörjningslagen 

Försörjningslagen skall enligt propositio-
nen gälla kontrakt som överstiger EU-
tröskelvärdena inom sektorerna vatten, ener-
gi, transporter och posttjänster. Lagen kom-
mer i huvudsak att motsvara förordningen 
om sådan upphandling som överstiger trös-
kelvärdena av enheter verksamma inom vat-
ten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna (381/1998). Försörjningsla-
gen kommer att gälla i stort sett samma enhe-
ter som den gällande förordningen. Avsikten 
är att kontrakt som understiger EU-
tröskelvärdena inte kommer att regleras ge-
nom lag eller förordning, utan i stället får de 
upphandlande enheterna själva ge anvisning-
ar om sin upphandling. Största delen av den 
offentliga upphandlingen i Finland kommer 
att omfattas av upphandlingslagen och endast 
en liten del av försörjningslagen. Årligen har 
det offentliggjorts ca 1 700 upphandlingsan-
nonser som gäller kontrakt som överstiger 
EU-tröskelvärdena (myndighetssektorn och 
försörjningssektorerna sammanlagt) i Euro-
peiska unionens officiella tidning. Av dessa 
har uppskattningsvis mindre än fem procent 
gällt försörjningssektorerna. Försörjningsla-
gen innehåller i enlighet med direktivet en 
bestämmelse om att direkt konkurrensutsatt 
verksamhet inte omfattas av lagens tillämp-
ningsområde. Uteslutningen från tillämp-
ningsområdet kan ske på ansökan genom 
kommissionens beslut. Energisektorn i Fin-
land har lämnat in  en ansökan om uteslut-
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ning till kommissionen, och om kommissio-
nen godkänner den kommer antalet enheter 
som omfattas av lagen att minska ytterligare.  
 
 
5.   Beredningen av proposit ionen  

5.1.  Beredningsskeden och berednings-
material  

Handels- och industriministeriet tillsatte en 
arbetsgrupp (arbetsgruppen för upphand-
lingslagen) den 11 september 2003. Den 
hade i uppgift att ta fram ett förslag till re-
formering av lagstiftningen om offentlig 
upphandling i form av en proposition. För-
slaget skulle i synnerhet beakta de ändringar 
som påkallades av de nya direktiven om of-
fentlig upphandling och av EG:s och Fin-
lands rättspraxis när det gäller att konkur-
rensutsätta offentlig upphandling samt beho-
vet att förenkla de bestämmelser som gäller 
konkurrensutsättning av upphandlingar som 
faller utanför tillämpningsområdet för direk-
tiven om offentlig upphandling. Dessutom 
var det meningen att i samband med lagre-
formen finna lösningar på grundlagens krav 
på olika författningsnivåer och att ha färre 
bestämmelser på förordningsnivå. I arbets-
gruppen ingick företrädare för upphandlande 
aktörer, varu- och tjänsteleverantörer och ex-
perter på vissa specialfrågor: i arbetsgruppen 
ingick handels- och industriministeriets före-
trädare och dessutom företrädare för 19 aktö-
rer. Arbetsgruppen hörde sammanlagt 50 
sakkunniga på olika områden i sitt arbete. 

Arbetsgruppen förslag innehåller fyra hu-
vudsakliga förslag som gäller innehållet och 
ett förslag som gäller lagstiftningens struktur. 
När det gällde att sätta i kraft innehållet i 
upphandlingsdirektiven föreslog arbetsgrup-
pen att båda direktiven huvudsakligen skall 
sättas i kraft i oförändrad lydelse (med två 
separata lagar) och att de nya förfaranden 
som direktiven medger skall införas. Vidare 
ansåg arbetsgruppen att de tolkningsproblem 
som uppenbarats i vår inhemska rättspraxis 
och som kräver preciserade bestämmelser 
också skulle beaktas. Till följd av EG-
domstolens rättspraxis föreslogs tre nyheter, 
varav den viktigaste var förslaget om natio-
nellt tröskelvärde till följd av öppenhetsprin-

cipen. Tröskelvärdet avsågs bestämma räck-
vidden för upphandlingslagen och de kon-
trakt som överstiger värdet skall konkurrens-
utsättas i enlighet med upphandlingslagen. 
De nationella tröskelvärden som arbetsgrup-
pen föreslog var 20 000 euro för varu-  och 
tjänsteupphandlingar  och 100 000 euro för 
byggentreprenad. För anskaffningar som 
överstiger det nationella tröskelvärdet och för 
de s.k. B-tjänsterna och vissa koncessioner 
föreslogs ett mer flexibelt förfarande för 
konkurrensutsättning än i direktiven. Förfa-
randena tillåter bl.a. en utökad tillämpning av 
förhandlat förfarande. Dessutom föreslog ar-
betsgruppen i enlighet med EG-domstolens 
rättspraxis att man i lagen skulle beakta re-
gleringen av upphandling hos anknutna före-
tag (s.k. in house- upphandling). Arbetsgrup-
pen förslag innehöll två avvikande meningar: 
den ena gällde närmast storleken på det na-
tionella tröskelvärdet och den andra tillämp-
ningen av upphandlingslagstiftningen på so-
cial- och hälsovårdstjänster och kommunalt 
samarbete. 
 
 
5.2.  Remissyttranden och hur de har 

beaktats 

Det inkom sammanlagt 60 olika yttranden 
om arbetsgruppens förslag. Yttranden inkom 
bl.a. från samtliga ministeriet (exklusive 
statsrådets kansli), högsta förvaltningsdom-
stolen, marknadsdomstolen, kyrkostyrelsen, 
statens revisionsverk, Folkpensionsanstalten, 
statskontoret, konkurrensverket, Energi-
marknadsverket, Finlands Kommunförbund, 
Företagarna i Finland rf, Finlands näringsliv 
rf, Handelns Centralförbund rf, Centralhan-
delskammaren, Finlands advokatförbund, 
städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, 
Tammerfors och Uleåborg, Huvudstadsregi-
onens Samarbetsdelegation SAD, Finsk 
Energiindustri rf, Kommunsektorns fackför-
bund KAT rf, Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation FFC rf, Social- och hälsoor-
ganisationernas samarbetsförening SAF rf, 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 
Finska konkurrensrättsliga föreningen rf, 
Finlands Schaktentreprenörers Centralför-
bund rf, Förbundet för finsk handel, Finlands 
fastighetsförbund rf, Byggnadsindustrin RT 
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rf, Finlands Konsultbyråers förbund SKOL 
rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL 
rf, Hansel Ab, Senatfastigheter och Finnet-
förbundet rf.  

Yttrandena tog särskilt fasta på strukturfrå-
gor, storleken på det nationella tröskelvärdet 
och dess verkningar på den egna branschen, 
rättsskyddsfrågor, annonseringsförfarandet 
(tröskelvärdet), upphandling hos anknutna 
enheter och generellt det kommunala samar-
betet och dess reglering, social- och hälso-
vårdstjänsternas särdrag och möjligheten att 
tillämpa förhandlat förfarande, direktupp-
handling och ramavtal. I fleras yttranden be-
tonades vikten av rådgivning, information 
och utbildning till följd av den nya upphand-
lingslagstiftningen.    
 
 
Strukturfrågor 
 

När det gäller strukturfrågorna har de flesta 
remissinstanser inte haft några synpunkter på 
de föreslagna lagstiftningslösningarna. Ar-
betsgruppens förslag att direktiven skall 
genomföras genom två separata lagar ansågs 
vara en bra och överskådlig lösning. I många 
yttranden påpekades ändå brister i lagförsla-
gen, särskilt bestämmelserna om upphand-
lingslagens tillämpningsområde ansågs svår-
tydda och mångtydiga. 

Det framfördes önskemål om att reglering-
en av kontrakt som understiger EU-
tröskelvärdet skulle vara så entydig som möj-
ligt och i detta avseende föreslogs det att re-
gleringen skulle utgöra en separat helhet i 
upphandlingslagen. Vissa remissinstanser fö-
reslog att bestämmelserna i upphandlingsla-
gen skulle delas upp med separata avdelning-
en eller kapitel för kontrakt som överstiger 
EU-tröskelvärdet och för kontrakt som över-
stiger det nationella tröskelvärdet. Förslaget 
innebar att det skulle finnas bestämmelser 
om tröskelvärden i båda delarna, även om 
samma paragrafer på detta sätt skulle uppre-
pas. 

Justitieministeriet såg flera problempunkter 
i arbetsgruppens förslag, bl.a. förslaget att 
genomföra direktiven med två separata lagar, 
eftersom lagarna i så fall skulle vara mycket 
snarlika till sitt innehåll. Justitieministeriet 
föreslog därför genomförande med en enda 

lag. Högsta förvaltningsdomstolen tog också 
upp problemet med snarlika bestämmelser 
och föreslog att man skulle överväga hänvis-
ningsteknik i stället. Högsta Domstolen an-
såg också att lagförslagen var svårgenom-
trängliga, vilket enligt dess yttrande i stor ut-
sträckning beror på att direktiven är kompli-
cerade och att det nationella spelrummet är 
begränsat. Däremot tog domstolen, främst på 
grund av tidtabellen, inte ställning till den fö-
reslagna lagstiftningstekniken eller lagsyste-
matiken. Justitieministeriet föreslog att vissa 
bestämmelser av teknisk karaktär skulle an-
tas på förordningsnivå, och det ansåg vidare 
att lagarnas allmänna struktur oklar och att 
lagarna var inkonsekventa. Detta kan komma 
att vara särskilt problematiskt, eftersom de 
också skall tillämpas av många icke-jurister. 
Det rör sig dessutom om mycket central lag-
stiftning och då är tydlighetskraven extra 
höga. Marknadsdomstolen ansåg i sitt yttran-
de att arbetsgruppens förslag var så pass 
halvfärdiga att det inte ens var möjligt att 
avge ett yttrande i det skedet. Som ett struk-
turproblem såg marknadsdomstolen att det 
finns bestämmelser om både kontrakt som 
överstiger EU-tröskelvärdet och kontrakt 
som understiger det i olika kapitel av upp-
handlingslagen. 
 
 
Tröskelvärdena 
 

Största delen av remissinstanserna stödde 
arbetsgruppens förslag till nationella tröskel-
värden, dvs. 20 000 euro för varor och tjäns-
ter och 100 000 euro för byggentreprenad. 
Däremot framförde många önskemål på mer 
motiv och statistik som underlag för arbets-
gruppens förslag. De tröskelvärden som ar-
betsgruppen föreslog understöddes huvud-
sakligen av alla ministerier. Åsikterna går 
däremot isär inom ministeriernas förvalt-
ningsområden. Exempelvis kommunika-
tionsministeriet meddelade att enheter inom 
dess förvaltningsområde förespråkade både 
högra och lägre tröskelvärden. Justitiemini-
steriet betonade i sitt yttrande förhållandet 
mellan tröskelvärde och rättsskydd och ansåg 
att tröskelvärdet skulle ligga betydligt lägre 
än det föreslagna. Jord- och skogsbruksmini-
steriet ansåg att det föreslagna tröskelvärdet 
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på byggentreprenad kan vara för högt. Soci-
al- och hälsovårdsministeriet föreslog ett 
tröskelvärde på 60 000 euro i fråga om tjäns-
teupphandlingskontrakt. Inrikesministeriet 
ansåg att tröskelvärdet 20 000 euro kan vara 
för högt bl.a. i fråga om projekt för genomfö-
rande av regionala utvecklingsprogram. Ar-
betsministeriet föreslog att tröskelvärdet 
skulle höjas till 50 000 euro för tjänsteupp-
handlingskontrakt. Miljöministeriet föreslog 
för sin del att man skulle överväga en tröskel 
på 10 000 eller 15 000 euro för varor och 
tjänster.  

Bland annat följande remissinstanser tyckte 
att arbetsgruppens tröskelvärden var rätt satta 
(eller kommenterade inte den delen av för-
slaget): Finlands näringsliv rf, Tammerfors 
stad, Åbo stad, Folkpensionsanstalten, kyr-
kostyrelsen, marknadsdomstolen, Hansel Ab, 
Samkommunen Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt, Förbundet för Finsk Han-
del, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL 
rf, Arkitektbyråernas Förbund ATL rf, Fin-
lands Arkitektförbund, Finlands Konsultby-
råers förbund SKOL rf, Kommunsektorns 
fackförbund KAT, Finlands Fackförbunds 
Centralorganisation FFC, Invalidförbundet rf 
och Social- och Hälsoorganisationernas sam-
arbetsförening SAF rf. Helsingfors stad an-
såg att tröskelvärdena var för låga, men tog 
inte ställning till beloppen. Finlands Daglig-
varuhandel rf föreslog att tröskelvärdena 
skulle läggas på en nivå där konkurrensen 
tryggas och onödig byråkrati undviks. 

Konkurrensverket, Företagarna i Finland rf, 
staden Uleåborg och statens revisionsverk fö-
reslog ett tröskelvärde på 5 000 euro för va-
ror och tjänster. Företagarna i Finland ansåg 
att 100 000 euro var en hög gräns i fråga om 
byggentreprenad. Den främsta motiveringen 
för lägre tröskelvärden var att lagen räckvidd 
skall vara så bred som möjligt så att upp-
handlingen blir öppen och jämlik och små 
anbudsgivare har lika möjligheter att delta i 
anbudsförfarandena. En annan central aspekt 
som framfördes var att rättsmedlen enligt 
upphandlingslagen erbjuder, såsom möjlighet 
att överklaga i marknadsdomstolen, är effek-
tivare än de andra rättsmedel som kommer 
att kunna användas i fråga om kontrakt som 
inte omfattas av lagen. 

Ett tröskelvärde på 10 000 euro för varor 

och tjänster föreslogs av Centralhandels-
kammaren (föreslog 50 000 euro för bygg-
entreprenad), Finlands Advokatförbund (30 
000 euro för byggentreprenad), Finlands 
Schaktentreprenörers Centralförbund rf och 
Byggnadsindustrin rf (båda föreslog 30 000 
euro för byggentreprenad).  

Finlands Kommunförbund, städerna Esbo 
och Vanda samt Senatfastigheter föreslog 
tröskelvärden på 50 000 euro för varor och 
tjänster och 500 000 euro för byggentrepre-
nad. Finlands fastighetsförbund rf föreslog 
att tröskelvärdet för byggentreprenad skulle 
vara minst 1 000 000 euro. De högre tröskel-
värdena motiverades främst med ekonomiska 
aspekter (de exceptionellt höga administrati-
va kostnaderna vid upphandlingen). 
 
 
Annonseringsförfarandet 
 

Som gräns för skyldigheten att annonsera 
föreslogs generellt samma gräns som för na-
tionellt gränsvärde och lagens tillämpnings-
område. Detta motiverades med att reglerna 
blev klarare. Vissa remissinstanser föreslog 
en högre gräns för annonseringsskyldigheten; 
bl.a. konkurrensverket föreslog att gränsen 
för annonseringsskyldighet skulle vara 50 
000 euro oavsett hur upphandlingen klassas. 
I flera yttranden betonades att gränsen för 
annonseringsskyldighet var beroende av var 
det nationella tröskelvärdet kommer att läg-
gas. Om tröskelvärdet kommer att vara rela-
tivt lågt, bör gränsen för annonseringsskyl-
dighet läggas högre än tröskelvärdet. Många 
yttranden underströk behovet av en klar, bil-
lig och för alla parter lättillgänglig annonse-
ringskanal. Även kopplingen till EU:s annon-
seringskanaler bör gå lätt. Bland annat Cen-
tralhandelskammaren föreslog flera, sins-
emellan konkurrerande annonseringskanaler, 
varvid det skulle kunna uppkomma annonse-
ringstjänster som är specialiserade på vissa 
försörjningsområden. 
 
 
Upphandling hos anknutna enheter 
 

Den föreslagna bestämmelsen om upp-
handling hos anknutna enheter ansågs i prin-
cip nödvändig, men man efterlyste ett förtyd-
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ligande i synnerhet av övervakningsbehörig-
heten. I många yttranden betonades att EG-
domstolen behandlar många ärenden som 
gäller frågan och att principerna i domstolens 
domar i dessa ärenden bör ingå i bestämmel-
sen. Finansministeriet och Senatfastigheter 
föreslog att Senatfastigheter skall omfattas av 
paragrafen och nämnas i motiven i detta av-
seende. 

Finlands Kommunförbund föreslog ett nytt 
moment till paragrafen om anknutna enheter; 
enligt det skulle lagen inte gälla de samar-
betsavtal mellan kommunala eller andra of-
fentliga myndigheter och upphandlande en-
heter där ansvaret mellan avtalsparterna för 
kostnaderna när det gäller att fullgöra uppgif-
ter bestäms på grundval av de faktiska kost-
naderna för verksamheten. Kommunförbun-
det bad i sitt yttrande dessutom om en be-
dömning av om man med stöd av artikel 86.2 
i EG-fördraget kan utesluta vissa grund-
läggande välfärdstjänster från den nationella 
upphandlingslagstiftningens tillämpningsom-
råde. 
 
 
Rättsskydd 
 

Särskilt justitieministeriet och högsta för-
valtningsdomstolen pekade i sina yttranden 
på att det måste finnas tillräckliga rättsmedel 
också när det gäller upphandling som inte 
överstiger de nationella tröskelvärdena, efter-
som EG-fördragets principer om fri rörlighet 
för varor och tjänster och principen om icke-
diskriminering också gäller kontrakt som un-
derstiger tröskelvärdena. Flera remissinstan-
ser betonade att marknadsdomstolens rätts-
medel var effektivast och att den därför bör 
vara den primära fullföljdsinstansen.  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förde 
fram att de nya upphandlingsdirektiven i lik-
het med de gällande endast gäller kontrakt 
som överstiger EU-tröskelvärdena. Rättsme-
delsdirektivens (direktiv 89/665/EEG och 
92/13/EEG) tillämpningsområde sammanfal-
ler med upphandlingsdirektivens tillämp-
ningsområde, och därmed kräver EG-rätten 
inte att dessa direktiv skall genomföras så att 
de gäller anskaffningar som understiger trös-
kelvärdena. Enligt HFD är det därmed klart 
att gemenskapsrätten inte kräver att det vid 

upphandlingar under tröskelvärdena måste 
finnas särskilda rättsmedel enligt rättsme-
delsdirektiven att tillgå. Vidare påpekar HFD 
att upplägget på den reglering som föreslås i 
arbetsgruppens betänkande i ljuset av detta 
inte är problematiskt. Domstolen omfattar 
arbetsgruppens betänkande och anser att man 
bör bedöma vilka centrala och grundläggan-
de bestämmelser om upphandlingsförfaran-
den och rättsmedel som bör följas vid upp-
handling under tröskelvärdet. Gemenskaps-
rätten reglerar inte direkt hurdana rättsmedel 
som måste finnas i medlemsstaterna. Högsta 
förvaltningsdomstolen hänvisar till flera 
rättsfall vid EG-domstolen som behandlar 
denna fråga.    

Flera remissinstanser pekade på brister när 
det gäller att använda rättsmedel i situationer 
där upphandlingen över huvud taget inte har 
utsatts för konkurrens. I dessa fall bör man 
enligt dessa remissinstanser kunna påföra be-
talning av gottgörelse. Väntetiden mellan 
upphandlingsbeslut och kontraktstilldelning 
(21 dagar) ansågs oskäligt lång i många ytt-
randen. Detta är särskilt framträdande vid 
byggprojekt och ger upphov till ekonomiska 
kostnader.  

Enligt statens revisionsverk bör det inom 
statsförvaltningen finnas ett ombud eller en 
organisation som ser till att ett ärende fak-
tiskt förs till marknadsdomstolen om upp-
handlingsförfarandena inte följs. En sådan 
övervakning bör enligt revisionsverket infö-
ras omedelbart, utan att invänta nya rättsme-
delsdirektiv. Finansministeriet påpekar i sitt 
yttrande att det inte ser några problem för 
anbudsgivarna i den s.k. trestegsmodellen, 
om de upphandlande enheterna följer upp-
handlingslagens anda. Vidare betonade mini-
steriet att möjligheterna att be om anbud all-
tid skall utnyttjas även när kontraktet under-
stiger det nationella tröskelvärdet och att 
upphandlingsförfarandena kan styras genom 
interna anvisningar. 

När det gäller att ersätta rättegångskostna-
der i marknadsdomstolen tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen. Om en ansökan godtas 
blir den upphandlande enheten i allmänhet 
tvungen att ersätta den sökandes kostnader, 
men om ansökan däremot avslås åläggs den 
sökande vanligen inte att stå för den upp-
handlande enhetens utgifter. Detta beror på 
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att en enskild part enligt 74 § 3 mom. i för-
valtningsprocesslagen inte får åläggas att er-
sätta en offentlig parts (vilket de upphand-
lande enheterna i allmänhet är) rättegångs-
kostnader, om inte den enskilda parten har 
framfört ett uppenbart ogrundat yrkande. Fi-
nansministeriet och vissa andra remissinstan-
ser har föreslagit ändring av bestämmelserna 
om rättegångskostnader i den nya upphand-
lingslagen. Därmed föreslås att förvaltnings-
processlagens 74 § 3 mom. inte längre skulle 
vara tillämplig.  
 
 
Fortsatt beredning 
 

Handels- och industriministeriet fortsatte 
beredningen av lagförslagen utifrån remissin-
stansernas synpunkter i samarbete med före-
trädare för de instanser som hade gjort bety-
dande ändrings- och rättelseförslag, i synner-
het justitieministeriet. Nya yttranden om de 
nya förslagen bads in av vissa centrala aktö-
rer. Strävan har varit att i propositionen beak-
ta de föreslagna ändringarna och rättelserna. 
Dessutom ordnade handels- och industrimi-
nisteriet ett möte med företrädare för EG-
kommissionen i mars 2005. Ministeriet och 
kommissionen gick då igenom vissa centrala 
frågor såsom tröskelvärdena, upphandling 
hos anknutna enheter, rättsmedel, förhandlat 
förfarande och regleringen av social- och 
hälsovårdstjänster.  
 

6.   Samband med andra proposi-
t ioner  

Enligt 76 § 1 mom. i grundlagen 
(731/1999) finns bestämmelser om den 
evangelisk-lutherska kyrkans organisation 
och förvaltning i kyrkolagen (1054/1993). 
Upphandling omfattas av kyrkans förvaltning 
och därmed är det i första hand kyrkolagen 
som skall innehålla bestämmelser om till-
lämpningen av upphandlingslagstiftningen på 
den evangelisk-lutherska kyrkan. Det är me-
ningen att kyrkolagen skall ändras till följd 
av den nya upphandlingslagen. Avsikten är 
att regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av kyrkolagen skall behand-
las samtidigt som propositionen om upp-
handlingslagen.  

Vid arbetsministeriet har färdigställts ett 
förslag till lag om beställarens utrednings-
skyldighet och ansvar vid anlitande av utom-
stående arbetskraft och avsikten är att reger-
ingens proposition angående detta avlåts till 
riksdagen ännu under vårsessionen. Enligt 
förslaget skall beställaren innan ett avtal om 
hyrd arbetskraft eller underleverantörsarbete 
ingås utredda avtalspartens bakgrund. Ett be-
ställande företag som har försummat sin ut-
redningsskyldighet kan åläggas att betala en 
försummelseavgift vars belopp beror på bl.a. 
graden och arten av försummelsen. Denna 
lag ingriper dock inte i företagens  möjlighe-
ter att ingå avtal  sinsemellan. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lag om offentlig upphandling 

DEL I.  Gemensamma bestämmelser 
om principer och tillämpnings-
område  

1 kap. Syfte och principer 

1 §. Lagens syfte. I 1 mom. föreskrivs om 
skyldigheten att utsätta offentlig upphandling 
för konkurrens, vilken är den mest centrala 
skyldigheten i lagen. De kommunala och 
statliga myndigheterna samt övriga i lagen 
avsedda upphandlande enheter skall konkur-
rensutsätta sin upphandling med iakttagande 
av lagens procedurkrav. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar till sitt innehåll den 
konkurrensutsättningsskyldighet som ingår i 
1 § 1 mom. i den gällande upphandlingsla-
gen. Lagen syfte förändras alltså inte i fråga 
om det huvudsakliga innehållet. 

Enligt 2 mom. är syftet med lagen att främ-
ja jämlika möjligheter för företag och andra 
sammanslutningar att genomföra offentlig 
upphandling. Målen motsvarar de mål gäl-
lande fri rörlighet för varor och tjänster samt 
etableringsfrihet som uppställs i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
De upphandlande enheterna kan även på na-
tionell nivå anses ha goda möjligheter att 
främja näringsverksamheten vid offentlig 
upphandling. 

Den offentliga upphandlingen har en direkt 
koppling till användningen av allmänna me-
del. Varken i den gällande upphandlingsla-
gen eller i gemenskapens reglering av offent-
lig upphandling finns dock någon uttrycklig 
bestämmelse om syftet att effektivera an-
vändningen av allmänna medel, även om det-
ta är ett allmänt erkänt mål för konkurrensut-
sättningsförfarandet. I paragrafen föreslås ett 
uttryckligt omnämnande om att ett syfte med 
lagen är att effektivera användningen av all-
männa medel.  

Genom ekonomisk ändamålsenlighet vid 
offentlig upphandling eftersträvas den lös-

ning som beträffande pris och kvalitet bäst 
motsvarar den upphandlande enhetens behov. 
Målet är att man i synnerhet vid tjänsteupp-
handling skall beakta förutom direkta och in-
direkta kostnader också faktorer i anslutning 
till kvaliteten.  

I 3 mom. anges lagförslagets koppling till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG om samordning av förfarandena 
vid offentlig upphandling av byggentrepre-
nader, varor och tjänster, nedan upphand-
lingsdirektivet, samt rådets direktiv 
89/665/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och anlägg-
ningsarbeten, nedan rättsmedelsdirektivet. 
Rättsmedelsdirektivets bestämmelser har ge-
nomförts i 3 kap. i den gällande upphand-
lingslagen. 

2 §. Principer för offentlig upphandling. I 1 
mom. bestäms om iakttagande av principerna 
för utnyttjande av konkurrensförhållandena, 
likvärdigt bemötande av kandidater och an-
budsgivare, öppenhet och proportionalitet vid 
upphandlingen. Momentet motsvarar 1 § och 6 
§ 3 mom. i den gällande upphandlingslagen, 
med undantag för principen om öppenhet som 
nämns för första gången. De nämnda princi-
perna motsvarar också de principer som anges 
i artikel 2 i upphandlingsdirektivet och i skäl 2 
i upphandlingsdirektivets ingress. 

Enligt 1 § 1 mom. i den gällande upphand-
lingslagen skall upphandlingsenheterna för-
söka åstadkomma konkurrens vid sin upp-
handling. Eftersom syftet med upphandling-
en i första hand är att tillgodose den upp-
handlande enhetens upphandlingsbehov och 
inte att aktivt ändra konkurrensförhållandena 
på marknaden, föreslås att ordalydelsen pre-
ciseras. De upphandlande enheterna skall 
alltså utnyttja den konkurrens som redan 
finns på marknaden i syfte att finna den lös-
ning som med tanke på förhållandet mellan 
pris och kvalitet och också annars bäst tillgo-
doser upphandlingsbehoven. Skyldigheten att 
utnyttja konkurrensförhållandena grundar sig 
inte på någon uttrycklig artikel i upphand-
lingsdirektivet eller EG-fördraget. 
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Principerna om likabehandling och icke-
diskriminering av kandidater och anbudsgi-
vare grundar sig på principerna i EG-
fördraget och på artikel 2 i upphandlingsdi-
rektivet. Likabehandling och icke-
diskriminering förutsätter att kandidaterna 
och anbudsgivarna behandlas lika i alla ske-
den av anbudsförfarandet, oberoende av så-
dana faktorer som inte hänför sig till genom-
förandet av upphandlingen. Sådana faktorer 
är i synnerhet kandidaternas eller anbudsgi-
varnas nationalitet eller etablering i någon 
medlemsstat eller på något område. Icke-
diskriminering förutsätter alltså också att 
kandidater eller anbudsgivare från andra or-
ter behandlas på samma sätt som t.ex. företag 
från den egna kommunen. I EG-domstolens 
domar i mål C-31/87, Beentjes (REG, speci-
alutgåvan, 1988, s. 4635) och mål C-243/89, 
Storebelt (REG, specialutgåvan, 1993, s. I-
3353) har innebörden av principen om icke-
diskriminering tolkats så, att de krav som 
ställts på upphandlingen inte får gynna någon 
som kommer från orten eller representerar ett 
visst område eller vara diskriminerande. 
Principen om likabehandling har i gemen-
skapsrätten ansetts förutsätta att jämförbara 
situationer inte behandlas olika och att olika 
situationer inte behandlas lika, om det inte 
finns sakliga skäl för en sådan särbehandling 
(t.ex. förenade målen C-21/03 och C-34/03, 
Fabricom), C-210/03 Swedish Match.  

Principen om öppenhet grundar sig på 
rättspraxis avseende EG-fördraget samt na-
tionellt också på allmänt godtagna krav på 
öppenhet i förvaltningen, om vilka föreskrivs 
bl.a. i förvaltningslagen (434/2003) och la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

Principen om öppenhet förutsätter t.ex. att 
uppgifter som gäller upphandlingsförfarandet 
inte hemlighålls, att upphandlingen annonse-
ras offentligt, att de som deltagit i ett anbuds-
förfarande informeras om förfarandets ut-
gång och att upphandlingshandlingarna i 
princip är offentliga. Principen om öppenhet 
har i EG-domstolens dom i mål C-324/98, 
Telaustria (REG 2000, s. I-10745) bedömts 
förplikta till iakttagande av tillbörlig offent-
lighet också i samband med upphandling som 
inte omfattas av upphandlingsdirektiven för 
att upphandlingen av tjänster skall bli öppen 

för konkurrens och förfarandet för tilldelning 
av upphandlingskontrakt skall kunna överva-
kas. Iakttagandet av principen om öppenhet 
begränsas av vissa sekretessbehov som har 
specificerats i lagstiftningen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 

Proportionalitetsprincipen förutsätter att 
kraven på upphandlingsförfarandet står i rätt 
proportion till det mål som eftersträvas. 
Upphandlingens art och värde skall därför 
beaktas t.ex. när behörighetsvillkoren för an-
budsgivarna fastställs. Likaså skall kraven på 
anbudsförfrågans innehåll eller villkoren i 
anbudsförfarandet stå i rätt proportion till 
upphandlingens art. Proportionalitetsprinci-
pen har i rättspraxis ansetts innebära att kra-
ven på skälighet beaktas. Proportionalitets-
principen kan också tillämpas då man bedö-
mer konkurrensutsättningsskyldigheten och 
de nationella tröskelvärdena. Proportionali-
tetsprincipen nämns i skäl 2 i upphandlings-
direktivets ingress. 

Principerna för upphandlingsförfarandet 
skall iakttas i alla faser av upphandlingsförfa-
randet. Detta innebär t.ex. att en anbudsför-
frågan inte får utarbetas så, att fastställandet 
av föremålet för upphandlingen försätter an-
budsgivarna i en ojämlik ställning. Anbuds-
förfrågan skall öppet tillställas alla intresse-
rade eller dem som t.ex. vid selektivt förfa-
rande har valts ut för anbudsförfarandet. Vid 
bedömningen av anbudsgivarna och anbuden 
förutsätter kravet på jämlikhet att de upp-
ställda kraven gäller samtliga anbudsgivare 
på samma sätt. På samma sätt som i fråga om 
proportionalitetsprincipen skall dessa krav 
stå i rimlig proportion till föremålet för upp-
handlingen. 

Förpliktelserna i lagrummen bottnar i de 
principer som nämns i paragrafen. Eftersom 
det inte är möjligt att utfärda täckande be-
stämmelser om alla enskilda tolkningsfall 
som kan uppstå i samband med upphand-
lingsförfarandet, skall avgörandena i de olika 
situationerna grunda sig på tillämpningen av 
principerna om icke-diskriminering, likabe-
handling, öppenhet och proportionalitet. 

Enligt 2 mom. skall de upphandlande enhe-
terna ordna sin upphandling så, att den kan 
genomföras på ett så ekonomiskt och syste-
matiskt sätt som möjligt samt i form av så 
ändamålsenliga helheter som möjligt. De mål 
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för regleringen som anges i upphandlingsdi-
rektivet gäller en sådan behandling av an-
budsgivare som är icke-diskriminerande och 
oberoende av nationalitet. I upphandlingsdi-
rektivet anges alltså inte uttryckligen några 
sådana mål eller principer som är relevanta 
med tanke på den offentliga ekonomin och 
som hänför sig till det faktum att upphand-
lingen skall genomföras på ett ekonomiskt 
och systematiskt sätt. 

Paragrafens 2 mom. skall ha karaktären av 
en rekommendation. Avsikten är att fästa 
uppmärksamhet vid de administrativa kost-
nader som genomförandet av upphandlingen 
åsamkar den offentliga ekonomin. I bestäm-
melsen rekommenderas att upphandlingen 
ordnas i enlighet med lagens mål. De upp-
handlande enheterna skall dock ha pröv-
ningsrätten och ansvaret när det gäller det 
ändamålsenligaste sättet att ordna upphand-
lingen. 

Med ordnandet av upphandling avses de 
upphandlande enheternas strategiska plane-
ring beträffande sätten att genomföra upp-
handlingen. Planerna kan gälla t.ex. organise-
ringen av upphandlingen samt de sätt på vil-
ka upphandlingen genomförs. I syfte att 
minska de administrativa kostnaderna till 
följd av konkurrensutsättningen är det viktigt 
att upphandlingen koncentreras, att möjlighe-
ter till gemensam upphandling och anlitande 
av inköpscentraler utnyttjas samt att ett upp-
handlingsförfarande som är flexibelt och som 
lämpar sig bäst för respektive upphandlings-
behov används. 

Kravet på att upphandlingen skall genom-
föras på ett ekonomiskt sätt förutsätter bl.a. 
utnyttjande av konkurrensförhållandena, var-
vid den upphandlande enheten drar nytta av 
den konkurrens i fråga om pris och kvalitet 
som råder mellan anbudsgivarna. Kraven på 
att upphandlingen skall ordnas på ett ekono-
miskt sätt skall också beaktas i avgöranden 
som ansluter sig till upphandlingsförfarandet, 
t.ex. vid valet av lämpligt upphandlingsförfa-
rande samt vid beaktandet av aspekter i an-
slutning till förhållandet mellan pris och kva-
litet när anbudsförfrågan utarbetas. 

För att upphandlingen skall kunna genom-
föras i form av så ändamålsenliga helheter 
som möjligt krävs bl.a. att upphandlingen 
inte delas upp i små delar, utan att den med 

beaktande av konkurrensförhållandena på 
marknaden genomförs i form av sådana hel-
heter som föremålet för upphandlingen förut-
sätter. I stället för att konkurrensutsätta t.ex. 
ringa upphandling av enstaka varor eller 
tjänster är det därför ändamålsenligt att gyn-
na ramavtal i syfte att nå bästa möjliga pris-
villkor och andra villkor samt i syfte att 
minska kostnaderna för konkurrensutsätt-
ningen. 

Kravet på att upphandlingen skall genom-
föras på ett systematiskt sätt förutsätter också 
att fullföljandet av upphandlingskontrakten 
övervakas i synnerhet i syfte att beakta kost-
nads- och kvalitetsaspekterna. Erfarenheterna 
av fullföljandet av upphandlingskontrakten 
skall avspegla sig på den framtida planering-
en av upphandlingen. 

Enligt 2 mom. skall även miljöaspekterna 
beaktas vid planeringen och genomförandet 
av upphandling. I skäl 5 i upphandlingsdirek-
tivets ingress uttrycks målet att miljöskydds-
kraven skall integreras i utformningen och 
genomförandet av Europeiska gemenskapens 
politik, särskilt i syfte att främja en hållbar 
utveckling. Med miljöaspekter avses i mo-
mentet således miljöskydd och åtgärder som 
främjar en hållbar utveckling. 

I 3 mom. föreskrivs om lika behandling av 
anbudsgivarna när en sammanslutning eller 
inrättning som ägs av den upphandlande en-
heten eller en annan upphandlande enhet del-
tar i ett anbudsförfarande som ordnas av den 
förstnämnda upphandlande enheten. Den fö-
reslagna lagen hindrar inte att myndigheter 
och andra upphandlande enheter deltar i an-
budsförfaranden som andra upphandlande 
enheter ordnar. En sådan enhet skall dock 
bemötas på samma sätt som andra parter som 
deltar i anbudsförfarandet. Detta innebär att 
t.ex. ett anbud av ett kommunalt affärsverk 
skall behandlas på samma sätt i anbudsförfa-
randet som anbud av leverantörer utanför 
kommunen. Bestämmelsen motsvarar 6 § 3 
mom. i den gällande upphandlingslagen och 
skäl 4 i upphandlingsdirektivets ingress. 

Bestämmelsen förutsätter inte att man kon-
kurrensutsätter sådan upphandling som den 
upphandlande enheten kan genomföra som 
eget arbete eller skaffa av en i 10 § avsedd 
anknuten enhet, men den gör det möjligt att 
beakta anbud av den upphandlande enhetens 
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egna enheter eller anknutna enheter i anbuds-
förfarandet. Om anbudsförfarande ordnas 
och en egen enhet eller anknuten enhet inom 
den upphandlande enheten deltar i anbuds-
förfarandet skall detta anbud behandlas på 
samma sätt som andra anbud. Trots att den 
egna enheten har lämnat in ett anbud måste 
anbudsförfarandet slutföras. Det faktum att 
en egen enhet lämnat in ett anbud berättigar 
alltså inte t.ex. till att avbryta upphandlings-
förfarandet och genomföra upphandlingen 
som eget arbete. Besluten om sätten att pro-
ducera tjänster, byggentreprenader och varor 
samt t.ex. bedömningen av de egna enheter-
nas ställning utgör ett led i den planering av 
de upphandlande enheternas funktioner som 
skall föregå ett eventuellt anbudsförfarande. 
Under anbudsförfarandets gång skall det inte 
längre göras någon sådan prövning som på-
verkar anbudsförfarandet och likabehand-
lingen av anbudsgivarna. Anbudsförfarande 
skall inte heller användas i syfte att klarlägga 
den rådande prisnivån på marknaden utan av-
sikt eller beredskap att göra någon upphand-
ling utanför den egna organisationen. Jämfö-
relseuppgifter om priserna och kostnaderna 
skall skaffas på annat sätt. 

3 §. Skyldighet att inte diskriminera i servi-
ceverksamhet som bygger på särskilda rät-
tigheter och ensamrätt. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om den skyldighet att inte dis-
kriminera som skall iakttas i serviceverk-
samhet som bygger på särskilda rättigheter 
eller ensamrätt. Paragrafen grundar sig på ar-
tikel 3 i upphandlingsdirektivet och den mot-
svarar 3 § 4 mom. i den gällande förordning-
en om upphandling som överstiger tröskel-
värdet. 

Enligt paragrafen skall en upphandlande 
enhet, om den beviljar någon annan än en 
annan upphandlande enhet särskilda rättighe-
ter eller ensamrätt att bedriva offentlig servi-
ceverksamhet, i handlingen om beviljande av 
särskilda rättigheter eller ensamrätt förplikta 
den som får särskilda rättigheter eller ensam-
rätt att i sin upphandling tillämpa förbudet 
mot diskriminering på grund av nationalitet. 
Skyldigheten att inte diskriminera skall gälla 
upphandling som hänför sig till offentlig ser-
viceverksamhet som bygger på särskilda rät-
tigheter eller ensamrätt. Bestämmelsen gäller 
inte sådana som bedriver offentlig service-

verksamhet och som är i lagförslaget avsedda 
upphandlande enheter, eftersom dessa enhe-
ter även i övrigt iakttar skyldigheterna enligt 
den föreslagna lagen i sin helhet. 

EG-domstolen har behandlat skyldigheten 
att inte diskriminera på grund av särskilda 
rättigheter eller ensamrätt i sin dom i mål C-
275/98, Unitron Scandinavia (REG 1999, s. 
I-8291). Enligt domstolen kan principen om 
förbud mot diskriminering på grund av na-
tionalitet inte tolkas restriktivt. Principen in-
nebär bl.a. en skyldighet att lämna insyn, så 
att den upphandlande myndigheten kan för-
säkra sig om att principen iakttas. I en hand-
ling som gäller särskilda rättigheter eller en-
samrätt behöver man dock inte kräva att de 
upphandlingsförfaranden som anges i direk-
tiven om offentlig upphandling följs.  

Även om bestämmelsen därmed inte förut-
sätter att den som beviljas särskilda rättighe-
ter eller ensamrätt och som inte är en upp-
handlande enhet förpliktas att iaktta upp-
handlingsförfarandena enligt lagförslaget, in-
nebär förbudet mot diskriminering på grund 
av nationalitet i praktiken bl.a. att anbudsgi-
vare och anbud från andra medlemsstater i 
Europeiska unionen skall behandlas på sam-
ma sätt som inhemska anbudsgivare eller an-
bud. 

4 §. Villkor enligt Världshandelsorganisa-
tionens avtal om offentlig upphandling. En-
ligt paragrafen skall vid upphandling som 
omfattas av tillämpningsområdet för Världs-
handelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling på anbudsgivare och anbud från 
andra avtalsslutande stater tillämpas samma 
villkor som de som tillämpas på anbudsgiva-
re och anbud från Europeiska unionens med-
lemsstater. 

Bestämmelser om ikraftträdande av avtalet 
om offentlig upphandling ingår i lagen om 
godkännande av vissa bestämmelser i avtalet 
om upprättande av Världshandelsorganisa-
tionen och dess bilageavtal och förordningen 
om ikraftträdande av avtalet om upprättande 
av Världshandelsorganisationen och dess bi-
lageavtal samt av lagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalen (FördrS 
5/1995). 

Artikel III i avtalet om offentlig upphand-
ling förutsätter att leverantörer från de avtals-
slutande länderna skall behandlas minst lika 
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förmånligt som inhemska leverantörer och 
leverantörer från andra avtalsslutande stater. 
Enligt artikel 5 i upphandlingsdirektivet skall 
medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika 
förmånliga villkor som de villkor som gäller 
för ekonomiska aktörer i tredje land enligt 
avtalet om offentlig upphandling. 

I den föreslagna bestämmelsen ger man ut-
tryck för kravet på lika behandling av an-
budsgivare och anbud från medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och från de stater som 
slutit avtalet om offentlig upphandling. Detta 
krav grundar sig på nämnda avtal. Bestäm-
melsen förutsätter alltså att t.ex. ett anbud 
från Förenta staterna eller Japan skall be-
handlas på samma sätt som anbud från Fin-
land eller något annat medlemsland i unio-
nen. 

5 §. Definitioner. I paragrafen definieras de 
begrepp som finns i lagen. Definitionerna 
motsvarar de definitioner som ingår i artikel 
1 och artikel 23.7 första stycket i upphand-
lingsdirektivet samt i bilaga VI till direktivet. 
I den gällande upphandlingslagstiftningen 
ingår definitionerna i 4 § i upphandlingslagen 
och i 5 § i förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. 

Enligt 1 punkten avses med upphandlings-
kontrakt ett skriftligt kontrakt som slutits 
mellan en eller flera upphandlande enheter 
och en eller flera anbudsgivare och som av-
ser utförande av byggentreprenad, upphand-
ling av varor eller utförande av tjänster. Ett 
upphandlingskontrakt är i allmänhet ett kon-
trakt av privaträttslig karaktär mellan två se-
parata juridiska personer. Därför skall kon-
trakt inom organisationen normalt inte be-
traktas som upphandlingskontrakt, och de 
omfattas därmed inte heller av lagförslagets 
konkurrensutsättningsskyldighet. Om en upp-
handlande enhet ändå konkurrensutsätter en 
upphandling som den kunde genomföra ock-
så som eget arbete, skall ett eventuellt anbud 
av en egen enhet behandlas på samma sätt 
som andra anbud. Detta har också tagits upp i 
lagförslagets 2 § 3 mom. samt i 10 §, som 
gäller upphandling hos en anknuten enhet. 

Det huvudsakliga föremålet för ett upp-
handlingskontrakt är utförande av byggentre-
prenad, upphandling av varor eller utförande 
av tjänster. Ett avtal skall inte betraktas som 
ett upphandlingskontrakt om det huvudsakli-

ga syftet med kontraktet är att genomföra nå-
gon annan verksamhet än upphandling. I na-
tionell rättspraxis har utgångspunkten varit 
huruvida arrangemanget eller avtalshelheten 
bildar en odelbar helhet från vilken upphand-
lingen inte kan särskiljas. En odelbar helhet 
har ansetts höra till upphandlingslagstiftning-
ens tillämpningsområde endast då upphand-
lingens andel av helheten är väsentlig (t.ex. 
HFD 1.12.1999 L 3887, HFD 15.2.2002 L 19 
samt 25.11.2002 L 3065). 

Enligt definitionen skall ett upphandlings-
kontrakt ha ett ekonomiskt värde. Ett kon-
trakt för vilket ekonomiskt vederlag betalas 
eller som berättigar anbudsgivaren till någon 
annan sådan ekonomisk nytta som den upp-
handlande enheten beviljar kan anses ha ett 
ekonomiskt värde. Kontraktet skall enligt de-
finitionen dessutom vara skriftligt. I synner-
het vid större upphandling är kravet på ett 
särskilt skriftligt upphandlingskontrakt natur-
ligt och motsvarar förfarandena i praktiken. 
Kravet på ett särskilt skriftligt kontrakt över 
anbudsförfrågan och anbudet hör också 
samman med användningen av effektiva 
rättsmedel, eftersom det möjliggör påföljder i 
fråga om upphandlingsbeslutet. 

I 2 punkten definieras byggentreprenads-
kontrakt. Med byggentreprenadkontrakt av-
ses ett kontrakt som avser offentlig upphand-
ling och som syftar till utförande eller både 
projektering och utförande av sådana 
byggarbeten eller byggentreprenader som 
kan hänföras till en verksamhet som avses i 
bilaga C eller utförande, oavsett form, av 
byggentreprenader som uppfyller de krav 
som den upphandlande enheten ställer. Defi-
nitionen motsvarar definitionen i upphand-
lingsdirektivet och i det tidigare byggdirekti-
vet, men avviker till sin ordalydelse från de-
finitionen i 5 § 1 mom. 4 punkten i den gäl-
lande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet i vilken det inte ut-
tryckligen nämns att utförande av byggentre-
prenader ”oavsett form” omfattas av tillämp-
ningsområdet. Den bristfällighet som defini-
tionen innehåller i jämförelse med definitio-
nen i direktivet samt uteslutningen av hyres-
kontrakt avseende fast egendom och byggna-
der från lagens tillämpningsområde har lett 
till tolkningar enligt vilka kontrakt som full-
görs enligt den upphandlande enhetens krav 
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och som innefattar byggarbeten till ett bety-
dande värde inte har ansetts vara omfattade 
av upphandlingslagstiftningens tillämpnings-
område när de fullgörs i form av ett långva-
rigt hyreskontrakt. 

Med varuupphandlingskontrakt avses en-
ligt 3 punkten i enlighet med upphandlingsdi-
rektivet ett upphandlingskontrakt som syftar 
till köp, leasing, hyra eller upphandling på 
avbetalning av en vara. Varuupphandlings-
kontrakt kan innehålla köpoptioner och de 
kan utöver varor också omfatta monterings- 
och installationsarbeten. Definitionen mot-
svarar 5 § 1 mom. 1 punkten i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

Med det tjänsteupphandlingskontrakt som 
definieras i 4 punkten avses ett kontrakt som 
syftar till utförande av tjänster. Tjänsteupp-
handlingen kan omfatta också varuupphand-
ling eller byggarbeten. När ett upphandlings-
kontrakt omfattar både tjänster och varor be-
traktas upphandlingen som tjänsteupphand-
ling, om värdet av tjänsterna är större än vär-
det av varorna. Gränsdragningen mellan 
varu- och tjänsteupphandlingskontrakt är vik-
tig bl.a. vid tillämpningen av upphandlings-
förfarandena. Definitionen av tjänsteupp-
handlingskontrakt motsvarar definitionen i 
artikel 1.1 d i upphandlingsdirektivet, men 
den har en exaktare ordalydelse än definitio-
nen i 5 § 1 mom. 3 punkten i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. Det har dock inte gjorts några 
innehållsmässiga ändringar i definitionen el-
ler i de bilagor som gäller klassificeringen av 
tjänsterna. 

I fråga om de tjänster som är föremål för 
tjänsteupphandlingskontrakt hänvisas i defi-
nitionen till den indelning av tjänsterna som 
finns i bilagorna A och B till lagförslaget. 
Denna indelning motsvarar den indelning 
som finns i upphandlingsdirektivet. Tjänste-
upphandling enligt definitionen är alltså de 
primära tjänster som förtecknas i bilaga A till 
lagförslaget och de sekundära tjänster som 
förtecknas i bilaga B. Primära tjänster är bl.a. 
underhålls- och reparationstjänster, transport-
tjänster, telekommunikationstjänster, finansi-
ella tjänster, databehandlingstjänster, forsk-
nings- och utvecklingstjänster, planerings-
tjänster, tjänster inom fastighetsskötsel samt 

renhållningstjänster. Sekundära tjänster är 
bl.a. social- och hälsovårdstjänster, utbild-
ningstjänster, juridiska tjänster och vissa 
transporttjänster. En mera detaljerad indel-
ning av tjänsterna finns i den nomenklatur 
som antagits genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig upp-
handling (CPV). Den föreslagna indelningen 
av tjänster i primära och sekundära tjänster 
motsvarar den indelning som finns i bilagor-
na A och B till den gällande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. 

Byggkoncession definieras i 5 punkten. 
Med byggkoncession avses ett kontrakt av 
samma typ som ett byggentreprenadkontrakt, 
med den skillnaden att ersättningen för 
byggarbetet utgörs antingen av endast rätten 
att utnyttja anläggningen eller av dels en så-
dan rätt, dels betalning som den upphandlan-
de enheten erlägger. En byggkoncession ka-
rakteriseras av att ersättningen uppkommer 
antingen helt eller delvis av rätten att utnyttja 
den anläggning som kontraktet gäller samt av 
att den ekonomiska risken i anslutning härtill 
överförs på entreprenören. Byggprojekt har 
genomförts i form av byggkoncessioner bl.a. 
i vägbranschen samt vid byggandet av offent-
liga byggnader. Det är viktigt att byggkon-
cessioner och byggentreprenader inte bladas 
ihop eftersom olika procedurbestämmelser 
tillämpas på dem. Definitionen av byggkon-
cession grundar sig på definitionen i artikel 
1.1.3 i upphandlingsdirektivet och den mot-
svarar definitionen i 5 § 1 mom. 4 punkten i 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. 

Med den tjänstekoncession som definieras i 
6 punkten avses ett kontrakt av samma typ 
som ett offentligt tjänsteupphandlingskon-
trakt med den skillnaden att ersättningen för 
utförandet av tjänsterna utgörs antingen av 
endast en rätt att utnyttja tjänsten eller av 
dels en sådan rätt, dels betalning som erläggs 
av den upphandlande enheten. Ersättningen 
för en tjänstekoncession kan alltså bestå t.ex. 
av en rätt att ta ut avgifter av de kunder som 
utnyttjar tjänsterna. Definitionen av tjänste-
koncession är ny. Definitionen motsvarar de-
finitionen i artikel 1.1.4 i upphandlingsdirek-
tivet. Gränsdragningen mellan tjänstekonces-
sioner och tjänsteupphandling är viktig efter-
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som de skyldigheter i fråga om förfarandet 
som följer av upphandlingsdirektivet inte 
lämpar sig för tjänstekoncessioner. Vid kon-
kurrensutsättningen av tjänstekoncessioner 
iakttas motsvarande bestämmelser som i frå-
ga om tjänsteupphandling som faller utanför 
upphandlingsdirektivens tillämpningsområde 
på det sätt som avses i 21 § i lagförslaget. 

I 7-9 punkten definieras begrepp i anslut-
ning till de leverantörer som deltar i olika fa-
ser av upphandlingsförfarandet. Definitio-
nerna grundar sig på artikel 1.1.8 i upphand-
lingsdirektivet. I de definitioner som ingår i 4 
§ i den gällande upphandlingslagen skall en-
ligt förslaget göras vissa språkliga precise-
ringar som grundar sig på definitionerna i 
upphandlingsdirektivet. Med begreppet leve-
rantör avses en ekonomisk aktör som på 
marknaden erbjuder varor, tjänster eller 
byggarbeten eller byggentreprenader. Leve-
rantören kan vara en fysisk person eller en 
juridisk person från den privata eller offentli-
ga sektorn. Kandidaten, anbudsgivaren eller 
leverantören kan också vara en part som des-
sa bildar tillsammans, t.ex. en sådan grupp 
som avses i 61 § i lagförslaget. Enligt försla-
get skall begreppet leverantör enligt nuva-
rande praxis för enkelhetens skull ersätta be-
greppen ”entreprenör”, ”varuleverantör”, 
”tjänsteleverantör” och ”ekonomisk aktör” i 
artikel 1.1.8 i upphandlingsdirektivet. Med 
kandidat avses en leverantör som har begärt 
att få delta i ett anbudsförfarande. Kandidater 
är alltså t.ex. sådana leverantörer som har 
lämnat in en ansökan om att få delta i ett an-
budsförfarande som genomförs i form av se-
lektivt förfarande, förhandlat förfarande eller 
konkurrenspräglad dialog. Med anbudsgivare 
avses en leverantör som har lämnat in ett an-
bud, t.ex. den som lämnat ett anbud vid öppet 
förfarande eller den som den upphandlande 
enheten utser vid selektivt förfarande, för-
handlat förfarande eller konkurrenspräglad 
dialog och av vilken ett anbud har begärts 
och lämnats. 

I 10-18 punkten definieras olika upphand-
lingsförfaranden. Definitionerna av öppet 
och selektivt förfarande samt förhandlat för-
farande motsvarar till innehållet de definitio-
ner som ingår i upphandlingsdirektivet och 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. När det gäller 

upphandlingsförfarandena enligt den gällan-
de upphandlingslagen har det i praktiken va-
rit vedertaget att också begreppen öppet och 
selektivt förfarande används, även om förfa-
randenas innehåll har avvikit från de förfa-
randen som iakttas vid upphandling som 
överstiger tröskelvärdena. Bestämmelser om 
användningen av olika upphandlingsförfa-
randen ingår i fråga om upphandling som 
överstiger EU-tröskelvärdena i lagens 5 kap. 
och i fråga om upphandling som understiger 
tröskelvärdena och viss annan upphandling i 
9 kap. 

Lagförslaget utgår från att upphandlings-
förfaranden med likartade förfaranden skall 
användas vid all upphandling. För att undvi-
ka missförstånd och göra begreppen informa-
tivare förses definitionerna med preciseringar 
som beskriver förfarandets gång, såsom ett 
tillägg avseende annonsering av upphand-
lingen. 

Med det öppna förfarande som definieras i 
10 punkten avses ett upphandlingsförfarande 
vid vilket alla leverantörer efter det att an-
nonsen publicerats har rätt att få förfråg-
ningsunderlaget och lämna anbud. Enligt de-
finitionen kan den upphandlande enheten ut-
över publiceringen av upphandlingsannonsen 
också sända en anbudsförfrågan direkt till de 
leverantörer som den anser vara lämpliga. 
Definitionen motsvarar det öppna förfarandet 
enligt den gällande förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet. I den 
gällande upphandlingslagen finns inte någon 
skyldighet att annonsera upphandling som 
understiger EU-tröskelvärdena och därför 
avviker definitionen till denna del från de 
upphandlingsförfaranden som avses i 5 § i 
upphandlingslagen. 

Med selektivt förfarande, som definieras i 
11 punkten, avses ett upphandlingsförfaran-
de, i två etapper, där den upphandlande enhe-
ten publicerar en annons om upphandlingen 
och i vilket leverantörerna kan begära att få 
delta. Bland de leverantörer som lämnat in en 
anbudsansökan utser den upphandlande en-
heten vilka leverantörer anbudsförfrågan 
skickas till och vilka som får lämna anbud. 
Definitionen motsvarar definitionen av selek-
tivt förfarande i den gällande förordningen 
om upphandling som överstiger tröskelvär-
det. I fråga om upphandling som understiger 
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EU-tröskelvärdena har såsom selektivt förfa-
rande betraktats ett förfarande där den upp-
handlande enheten utan att publicera någon 
upphandlingsannons begär anbud av leveran-
törer som den anser vara lämpliga. Vid upp-
handling som understiger ett nationellt trös-
kelvärde och som därmed inte omfattas av 
lagens tillämpningsområde är det dock allt-
jämt möjligt att tillämpa ett sådant förfarande 
vid vilket den upphandlande enheten utan att 
publicera någon upphandlingsannons direkt 
begär anbud av de leverantörer de önskar. Ef-
tersom det i lagförslaget föreslås att annonse-
ringsskyldigheten skall utsträckas även till 
upphandling som understiger ett EU-
tröskelvärde har definitionen preciserats i 
fråga om annonseringsskyldigheten. 

Med förhandlat förfarande enligt 12 punk-
ten avses ett upphandlingsförfarande där den 
upphandlande enheten publicerar en annons 
om upphandlingen och i vilket alla intresse-
rade leverantörer kan ansöka om att få delta. 
Den upphandlande enheten utser de kandida-
ter med vilka den förhandlar om villkoren för 
upphandlingskontraktet. Definitionens inne-
håll motsvarar innehållet i den definition som 
avses i 5 § 1 mom. 7 punkten i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. I definitionen har dock ett 
tillägg om annonseringsskyldigheten intagits. 

Direktupphandling definieras i 13 punkten. 
Med direktupphandling avses ett upphand-
lingsförfarande där den upphandlande enhe-
ten utan att publicera någon upphandlingsan-
nons utser en eller flera leverantörer att delta 
i förfarandet och förhandlar om villkoren för 
kontraktet med dem. I upphandlingsdirekti-
vet eller i den gällande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet har 
direktupphandling eller direkt förhandlat för-
farande inte definierats särskilt, utan begrep-
pen ingår i definitionen av förhandlat förfa-
rande. Den innehållsmässiga skillnaden 
framgår av bestämmelserna om annonse-
ringsskyldigheten och om upphandlingsförfa-
randets gång. Enligt direktivet är direktupp-
handling möjlig närmast i de fall som räknas 
upp i artikel 31. Artikel 31 gäller förhandlat 
förfarande som inte annonseras. Eftersom di-
rektupphandling är ett exceptionellt upphand-
lingsförfarande föreslås att förfarandet skall 
definieras särskilt. För att markera skillnaden 

till förhandlat förfarande föreslås dessutom 
att termen direktupphandling skall användas 
om förfarandet i stället för direkt förhandlat 
förfarande. 

Med den konkurrenspräglade dialog som 
definieras i 14 punkten avses ett upphand-
lingsförfarande i vilket en annons publiceras 
och i vilket alla leverantörer kan begära att få 
delta. Den upphandlande enheten förhandlar 
med dem som antagits till förfarandet om 
olika förslag till lösningar och utgående från 
dessa kan anbudsgivarna lämna sina anbud. 
Definitionen av konkurrenspräglad dialog 
grundar sig på artikel 1.1.11 c i upphand-
lingsdirektivet. Konkurrenspräglad dialog är 
ett nytt upphandlingsförfarande som inte in-
går i de tidigare upphandlingsdirektiven eller 
den gällande upphandlingslagstiftningen. 
Genom detta förfarande är det möjligt att på 
ett flexiblare sätt än tidigare genomföra upp-
handling i vilken det på grund av att upp-
handlingen är så invecklad är svårt eller oän-
damålsenligt att på förhand utarbeta en an-
budsförfrågan. Förfarandet gör det möjligt att 
föra förhandlingar om genomförandet av 
upphandlingen innan anbuden begärs. Ge-
nom förfarandet försöker man underlätta ge-
nomförandet av invecklad upphandling och 
göra det möjligt att beakta nya och särskilt 
innovativa lösningar vid upphandlingen. 

Med ramavtal avses i 15 punkten ett avtal 
som ingås mellan en eller flera upphandlande 
enheter och en eller flera leverantörer i syfte 
att fastställa villkoren för upphandlingskon-
trakt som ingås under en viss tidsperiod, i 
synnerhet i fråga om priser och vid behov 
planerad kvantitet. Definitionen grundar sig 
på artikel 1.1.5 i upphandlingsdirektivet. De-
finitionen motsvarar till sitt huvudsakliga in-
nehåll den definition av ramavtal som finns i 
5 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. I 
den gällande upphandlingslagstiftningen 
finns inte några uttryckliga bestämmelser om 
konkurrensutsättning av ramavtal. De vikti-
gaste ändringarna när det gäller ingående av 
ramavtal hänför sig till lagförslagets be-
stämmelser om förfarandena för konkurrens-
utsättning av ramavtal. 

Med projekttävling avses i 16 punkten ett 
förfarande där den upphandlande enheten 
kan skaffa ett underlag i synnerhet för plan-
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läggning, stadsplanering, arkitektur, form-
givningsteknik eller databehandling. En jury 
utser projekttävlingens vinnare. Definitionen 
av projekttävling grundar sig på artikel 
1.1.11 e i upphandlingsdirektivet och den 
motsvarar till innehållet den definition av 
formgivningstävling som finns i 5 § 1 mom. 
8 punkten i den gällande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. 

Definitionen av ett dynamiskt inköpssystem 
i 17 punkten är ny. Definitionen grundar sig 
på artikel 1.1.6 i upphandlingsdirektivet. 
Med dynamiskt inköpssystem avses ett helt 
elektroniskt förfarande för upphandling av 
sådant som vanligen används. Upphandlings-
förfarandet är tidsbegränsat och det är öppet 
för alla leverantörer. Det dynamiska inköps-
systemet är ett upphandlingsförfarande med 
flera etapper och med ett delvis opreciserat 
innehåll. Kommissionen har i ovan nämnda 
arbetsdokumentet SEK (2005) 959 även be-
skrivit ärenden som berör användandet och 
teknisk förverkligande av elektronisk auk-
tion.. Närmare bestämmelser om det dyna-
miska inköpssystemet föreslås bli utfärdade 
genom förordning av statsrådet.  

Definitionen av elektronisk auktion i 18 
punkten är också ny. Definitionen grundar 
sig på artikel 1.1.7 i upphandlingsdirektivet. 
Med elektronisk auktion avses ett upphand-
lingsförfarande vid vilket en auktion som 
bygger på ett särskilt datasystem inleds efter 
att anbuden utvärderats. Syftet med auktio-
nen är att med hjälp av nya priser eller andra 
matematiskt mätbara värden sålla ut det för-
delaktigaste slutresultatet för den upphand-
lande enheten. Elektronisk auktion är inte 
lämplig för upphandling som förutsätter in-
tellektuella prestationer. I sitt arbetsdoku-
ment SEK(2005) 959 som beskriver elektro-
niska förfaranden i direktiven och som publi-
cerades den 8 augusti 2005 behandlar kom-
missionen frågor i anslutning till använd-
ningen av elektronisk auktion och det teknis-
ka genomförandet. Närmare bestämmelser 
om elektronisk auktion föreslås bli utfärdade 
genom förordning av statsrådet.  

I 19 - 25 punkten definieras de begrepp i 
anslutning till tekniska specifikationer och 
standarder som beskriver dem, tekniska refe-
renssystem och tekniska godkännanden som 
grundar sig på definitionerna i bilaga VI till 

upphandlingsdirektivet. Tekniska specifika-
tioner används vid den tekniska definitionen 
av den vara, den tjänst eller det material som 
upphandlingskontraktet gäller. Tekniska spe-
cifikationer kan hänföra sig till olika egen-
skaper såsom kvalitet, miljöskydd, säkerhet, 
mått, provningsmetoder eller produktions-
processer. Definitionerna av standarder, tek-
niska referenssystem och tekniska godkän-
nanden motsvarar de begrepp som antagits i 
gemenskapens standardiseringsarbete. Defi-
nitionen av ett erkänt organ i 25 punkten 
grundar sig på artikel 23.7 första stycket i 
upphandlingsdirektivet. 

Med gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (Common Procurement Voca-
bulary, CPV) avses i 26 punkten den nomen-
klatur som antagits genom Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 
om en gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (CPV). Nomenklaturen används 
bl.a. för att beskriva föremålet för upphand-
lingen i upphandlingsannonserna. Använd-
ningen av en enhetlig nomenklatur är en för-
utsättning för att den elektroniska annonse-
ringen skall fungera och därför föreslås att 
nomenklaturen skall vara det enda klassifice-
ringssystem som används vid offentlig upp-
handling. 

I 27 och 28 punkten definieras uttrycken 
skriftlig och elektronisk. Definitionerna 
grundar sig på artikel 1.1.12 och 1.1.13 i 
upphandlingsdirektivet. 
 
2 kap.  Tillämpningsområde 

6 §. Upphandlande enheter. I paragrafen 
fastställs vilka enheter som omfattas av la-
gens tillämpningsområde. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 1.1.9 och artikel 8 i 
upphandlingsdirektivet. Med undantag för 
vissa justeringar motsvarar bestämmelsen 2 § 
i den gällande upphandlingslagen. 

Bl.a. de statliga myndigheterna inom cen-
tral-, regional- och lokalförvaltningen är så-
dana statliga myndigheter som avses i 1 
mom. 1 punkten. Lagens tillämpningsområde 
omfattar därmed bl.a. ministerierna, ministe-
rierna underlydande ämbetsverk och inrätt-
ningar, länsstyrelserna, arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, riksdagen och dess underly-
dande förvaltning samt domstolsväsendet. I 
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bilaga IV till upphandlingsdirektivet ingår en 
förteckning över medlemsstaternas central-
förvaltningsmyndigheter. Enligt förslaget 
skall den förteckning över Finlands central-
förvaltningsmyndigheter som grundar sig på 
bilagan till upphandlingsdirektivet sättas i 
kraft genom förordning i enlighet med vad 
som föreskrivs i 16 § i lagförslaget. 

Till de kommunala myndigheterna hör bl.a. 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder, direktioner och kommittéer. Även 
samkommunerna, t.ex. utbildningssamkom-
munerna eller sjukvårdsdistrikten, är sådana 
upphandlande enheter som lagen avser. Or-
gan som samkommunerna eventuellt bildar 
är också sådana upphandlande enheter som 
avses i lagen. De kommunala affärsverken är 
sådana upphandlande enheter som avses i 1 
mom. 1 punkten eftersom de direkt ingår i 
kommunernas organisation. 

Enligt 2 punkten omfattar lagens tillämp-
ningsområde evangelisk-lutherska kyrkan 
och ortodoxa kyrkosamfundet samt deras 
församlingar och övriga myndigheter. Enligt 
76 § 1 mom. i grundlagen (731/1999) ingår 
bestämmelser om den evangelisk-lutherska 
kyrkans organisation och förvaltning i kyrko-
lagen (1054/1993). I den föreslagna lagen fö-
reskrivs om de processuella aspekter som 
skall iakttas vid upphandlingen, och därför 
omfattas den av kyrkolagen på samma sätt 
som t.ex. förvaltningslagen (434/2003) samt 
övriga motsvarande allmänna lagar som gäll-
er den offentliga sektorn. Tillämpningen av 
den föreslagna lagen på evangelisk-lutherska 
kyrkan skall således regleras i kyrkolagen, 
och en hänvisningsbestämmelse om detta fö-
reslås bli intagen i paragrafens 2 mom. Den 
evangelisk-lutherska kyrkan hör till den of-
fentliga förvaltningen, kyrkans församlingar 
har beskattningsrätt och kyrkan utövar även 
offentlig makt i olika sammanhang, och där-
för skall upphandlingslagstiftningen som så-
dan också gälla den lutherska kyrkan. I sam-
band med beredningen av den föreslagna la-
gen har undervisningsministeriet därför till-
sammans med kyrkostyrelsen berett ett för-
slag till ändring av kyrkolagen som avses 
träda i kraft samtidigt som den föreslagna 
upphandlingslagen. 

I 2 punkten föreslås dock för tydlighetens 
skull ett omnämnande om att den evangelisk-

lutherska kyrkans myndigheter omfattas av 
lagens tillämpningsområde. Kyrkostyrelsen, 
kyrkans centralfond samt domkapitlet är 
myndigheter inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan. Lagen tillämpningsområde omfattar 
på församlingsnivå även kyrkofullmäktige 
samt församlingsråd och direktioner. Samma 
ställning innehas också av den kyrkliga sam-
fällighetens gemensamma kyrkofullmäktige 
och kyrkoråd. 

Eftersom det ortodoxa kyrkosamfundet inte 
har någon självständig lagstiftningsmässig 
ställning skall den föreslagna lagen på sam-
ma sätt som andra allmänna lagar gälla orto-
doxa kyrkosamfundet som sådan. 

Enligt 1 mom. 3 punkten är även affärsverk 
enligt lagen om statliga affärsverk 
(1185/2002) upphandlande enheter. Bestäm-
melsen motsvarar 2 § 1 mom. 4 punkten i 
den gällande upphandlingslagen. Sådana af-
färsverk som avses i lagen om statliga affärs-
verk är bl.a. Forststyrelsen, Luftfartsverket, 
Rederiverket, Lotsverket, Vägverket och Se-
natfastigheter. 

Enligt 1 mom. 4 punkten är även offentlig-
rättsliga organ upphandlande enheter. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 1.1.9 i 
upphandlingsdirektivet och motsvarar den 
definition av juridiska personer som anses 
höra till den offentliga förvaltningen som in-
går i 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. i den 
gällande upphandlingslagen. Tillämpnings-
området kvarstår alltså till denna del oföränd-
rat. Med offentligrättsligt organ avses en ju-
ridisk person i vilken juridisk form som helst 
som särskilt har inrättats för att tillgodose 
behov i det allmännas intresse, förutsatt att 
behovet inte har industriell eller kommersiell 
karaktär. Dessutom förutsätts att organet till 
största delen finansieras av en upphandlande 
enhet som avses i 1- 4 punkten, att organet 
står under kontroll av en upphandlande enhet 
som avses i 1- 4 punkten eller att mer än 
hälften av ledamöterna i organets styrelse-, 
kontroll- eller förvaltningsorgan utses av 
ovan nämnda upphandlande enhet. 

Villkoren för den första delen av begreppet 
offentligrättsligt organ skall vara uppfyllda 
samtidigt. Enheten skall vara en juridisk per-
son, den skall vara inrättad för att tillgodose 
behov i det allmännas intresse och dessa be-
hov får inte ha industriell eller kommersiell 
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karaktär. De andra villkoren för begreppet är 
däremot alternativa. De offentligrättsliga or-
ganen kan vara juridiska personer som for-
mellt är fristående från staten eller kommu-
nerna, t.ex. aktiebolag, föreningar eller stif-
telser, i vilka staten, en kommun eller ett af-
färsverk har bestämmande inflytande när det 
gäller kontroll eller finansiering. 

Villkoren för det begrepp som gäller de of-
fentligrättsliga organens förmåga att tillgodo-
se behov i det allmännas intresse samt från-
varon av kommersiell karaktär har bl.a. be-
handlats i EG-domstolens domar i målen C-
44/96, Mannesmann (REG 1998, s. I-73), C-
360/96, Gemeente Arnhem (REG 1998 s. I-
06821), C-94/99 (REG 2000, s. I-11037), 
Arge, C-223/99 och C-260/99, Agora (REG 
2001, s. I-3605) samt C-18/01 Varkauden 
taitotalo (REG 2003, s. I-5321). I den etable-
rade gemenskapsrätten har såsom allmännyt-
tiga behov som inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär betraktats sådana be-
hov som tillgodoses på annat sätt än genom 
utbud av varor eller tjänster på marknaden 
och som det allmänna, av skäl som har sam-
band med allmänintresset, väljer att själv till-
godose eller som det allmänna avser att fort-
sätta att ha ett avgörande inflytande på. Ge-
nom villkoret för utövande av annan verk-
samhet än sådan av industriell eller kommer-
siell karaktär försöker man precisera begrep-
pet behov i det allmännas intresse. Man har 
gjort skillnad mellan allmännyttiga behov 
som inte är av industriell eller kommersiell 
karaktär och allmännyttiga behov som är av 
industriell eller kommersiell karaktär. Utan-
för begreppet behov i det allmännas intresse 
med annan än industriell och kommersiell 
karaktär lämnas dock inte sådana behov som 
också privata företag tillgodoser eller kan 
tillgodose. Att en utvecklad konkurrens exi-
sterar kan dock vara ett tecken på att det är 
fråga om ett behov i det allmännas intresse 
med industriell eller kommersiell karaktär. 

Vid bedömningen av den industriella eller 
kommersiella karaktären har det inom rätts-
praxis ansetts vara viktigt dels att verksamhe-
ten sker i konkurrensförhållanden och dels att 
organets uppgifter ingår i en offentlig myn-
dighets uppgifter samt att det är vinstsyftande 
och tar ekonomiska risker. Ett offentligrätts-
ligt organ kan utöver uppgifter i det allmän-

nas intresse också sköta andra uppgifter. Om 
tillgodoseendet av behov i det allmännas in-
tresse är organets huvudsakliga uppgift eller 
en mindre viktig del av organets uppgifter 
saknar då betydelse, bara organet har inrät-
tats och dess verksamhet utövas i syfte att 
tillgodose det allmännas intresse. Därmed 
skall också den upphandling som hänför sig 
till organets kommersiella verksamhet utsät-
tas för konkurrens i enlighet med upphand-
lingslagstiftningen. 

Såsom verksamhet i det allmännas intresse 
har bl.a. betraktats utvecklandet av den in-
dustriella eller kommersiella verksamheten 
(t.ex. kommunernas näringsbolag), skötseln 
av uppgifter som är nödvändiga med tanke 
på folkhälsan och miljöskyddet samt bedri-
vandet av verksamheter som förutsätts med 
tanke på särskilt förtroende och särskild sek-
retess i anslutning till statens institutionella 
verksamhet. Offentligrättsliga organ i Fin-
land är bl.a. folkpensionsanstalten, pensions-
skyddscentralen, vissa allmännyttiga före-
ningar, kommunala hyreshusbolag samt bo-
lag som grundats i syfte att förbättra förut-
sättningarna för näringsverksamheten. Där-
emot skall statsbolag som bedriver ren kom-
mersiell eller industriell verksamhet inte om-
fattas av lagens tillämpningsområde. 

Enligt 1 mom. 5 punkten omfattar lagens 
tillämpningsområde vilken upphandlare som 
helst, om beloppet av det understöd för upp-
handlingen som upphandlaren beviljas av 
enheter som nämns i 1- 4 punkten överstiger 
hälften av upphandlingens värde. Bestäm-
melsen motsvarar 2 § 1 mom. 5 punkten i 
den gällande upphandlingslagen och 2 § i 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 8 i upphandlingsdirektivet, men den 
har ett vidare tillämpningsområde. Tillämp-
ningen av den nämnda artikeln begränsas på 
motsvarande sätt som i 2 § i den gällande 
förordningen till genomförandet av vissa 
byggentreprenader. Bestämmelsen har i den 
omfattning den har i 2 § 1 mom. 5 punkten i 
upphandlingslagen ansetts vara viktig i prak-
tiken, eftersom den för sin del begränsar för-
summelsen av skyldigheterna enligt upp-
handlingslagen genom beviljande av offent-
ligt stöd. Bestämmelsen är också konkur-
renspolitiskt av betydelse och den gör an-
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vändningen av understöd effektivare. 
Det offentliga understödet skall gälla en 

viss upphandling för att den enhet som får 
stödet på denna grund skall betraktas som en 
upphandlande enhet. Ett allmänt verksam-
hetsunderstöd skall inte betraktas som sådant 
understöd som avses i lagrummet. Det of-
fentliga understödet kan till sin natur också 
vara ett lån eller ett understöd som betalas ur 
nationellt administrerade EU-fonder. Om un-
derstödet består av lån med räntestöd eller 
räntestöd, skall lagen tillämpas, om det ränte-
stöd eller någon annan del av understödet 
som erhållits för finansiering och som inte 
skall återbetalas överskrider hälften av upp-
handlingens totala värde. När det gäller pro-
jektstöd skall man tillämpa prövning från fall 
till fall när man bedömer understödet för en 
viss upphandling. Med stöd av 1 mom. 4 
punkten kan upphandlingslagen även tilläm-
pas på privata upphandlare som får offentligt 
understöd för sin upphandling. Det kan dock 
finnas situationer då det måste vara möjligt 
att till denna del avvika från tillämpningen av 
upphandlingslagen, t.ex. om understödet be-
viljas på sociala grunder och det inte gäller 
näringsverksamheten. Eftersom upphand-
lingslagen är en allmän lag är det möjligt att 
genom lagen avvika från den allmänna la-
gens skyldigheter av motiverade skäl. I såda-
na fall måste man dock beakta de skyligheter 
som EG-fördraget och upphandlingsdirekti-
ven  

Enligt artikel 8 andra stycket i upphand-
lingsdirektivet skall upphandlande enheter 
som beviljar offentligt understöd se till att di-
rektivet iakttas vid beviljandet av offentligt 
understöd för upphandling. Vid beviljandet 
av offentligt understöd skall man alltså fästa 
stödtagarnas uppmärksamhets vid de konkur-
rensutsättningsskyldigheter som följer av 
upphandlingslagen. I det beslut som gäller 
understödet är det skäl att ta in en hänvisning 
till tillämpningen av upphandlingslagstift-
ningen. 

7 §. Allmänna undantag från tillämpnings-
området i fråga om upphandling. I paragra-
fen föreskrivs i enlighet med upphandlingsdi-
rektivet om begränsningarna i lagens till-
lämpningsområde. Förutsättningarna för av-
vikelser från tillämpningsområdet har tolkats 
restriktivt i rättspraxis. Den upphandlande 

enheten är skyldig att motivera att en förut-
sättning föreligger. 

Enligt 1 mom. 1 punkten tillämpas lagen 
inte vid upphandling som omfattas av sekre-
tess eller vid upphandling som förutsätter 
särskilda säkerhetsåtgärder och inte heller då 
detta krävs med hänsyn till skyddet av cen-
trala statliga säkerhetsintressen. Lagrummet 
motsvarar 1 § 2 mom. 1 punkten i den gäl-
lande upphandlingslagen. Utgångspunkten är 
att behovet av sekretess bedöms utifrån lag-
stiftningen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Behovet av sekretess grundar sig 
ofta på de säkerhetsintressen som avses i lag-
rummet. Detta innebär att t.ex. upphandling 
som hänför sig till polisens tekniska utrust-
ning för brottsbekämpning samt informa-
tions- och kommunikationsteknisk upphand-
ling i anslutning till försvarsmaktens säker-
hetssystem skall hållas hemliga. 

Grunden för sekretess kan också hänföra 
sig till individens ställning. Som upphandling 
som skall hållas hemlig kan därmed i särskil-
da situationer och enskilda fall betraktas t.ex. 
upphandling som vid konkurrensutsättning 
äventyrar sekretessen för barnets vistelseort 
enligt 25 § 2 mom. i barnskyddslagen 
(683/1983). Även röjande av personliga upp-
gifter i enlighet med 24 § 1 mom. 25 punkten 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) vid upphandlingsför-
farandet kan i särskilda fall vara en sådan 
grund för sekretess som avses i lagrummet. 
Behovet av sekretess skall bedömas från fall 
till fall. 

Man skall försöka tillgodose de intressen 
som gäller sekretess och säkerhet i första 
hand genom förfaranden enligt upphand-
lingslagstiftningen, t.ex. genom att använda 
de upphandlingsförfaranden som bäst tillgo-
doser behovet av sekretess, genom tystnads-
plikt eller skyldigheter som gäller säkerheten. 
Om behovet av sekretess endast gäller en del 
av upphandlingen, skall den övriga delen av 
upphandlingen i allmänhet omfattas av kon-
kurrensutsättningsskyldigheten. 

Enligt 1 mom. 2 punkten skall lagen inte 
tillämpas på upphandling vars föremål hu-
vudsakligen lämpar sig för militärt bruk. 
Lagrummet grundar sig på artikel 10 i upp-
handlingsdirektivet och motsvarar 1 § 2 
mom. 2 punkten i den gällande upphand-
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lingslagen. Till den upphandling som avses i 
lagrummet hör sådan upphandling av vapen, 
ammunition och krigsmateriel som avses i ar-
tikel 296 i EG-fördraget och som görs i syfte 
att skydda väsentliga säkerhetsintressen. Det 
är närmast försvarsmakten och gränsbevak-
ningsväsendet som företar sådan upphandling 
som avses i lagrummet. Upphandling av civi-
la produkter omfattas av den föreslagna la-
gen. Upphandling av produkter som är av-
sedda för både militärt och civilt bruk, dvs. 
s.k. produkter med dubbel användning, skall 
konkurrensutsättas på samma sätt som civila 
produkter, om inte uteslutning enligt artikel 
296 i EG-fördraget skall tillämpas på grund 
av användningssituationen. Lagstiftningen 
förblir oförändrad när det gäller upphandling 
av produkter med dubbel användning. Pro-
dukterna med dubbel användning finns upp-
räknade i bilaga V till upphandlingsdirekti-
vet. 

För närvarande är förordningen av den 6 
maj 1994 om upphandlingar på vilka lagen 
om offentlig upphandling inte tillämpas 
(342/1994) i kraft. Förordningen gäller upp-
handling av varor som huvudsakligen lämpar 
sig för militärt bruk, upphandling som görs 
med stöd av ett internationellt samarbetsavtal 
som Finland ingått samt upphandling som 
skall hållas hemlig. Eftersom förordningen 
strider mot grundlagen föreslås i 87 § i denna 
lag att den skall upphävas. Den biståndsupp-
handling som förordningen tillämpas på skall 
börja omfattas av den föreslagna upphand-
lingslagen. Upphandlingsdirektivet förutsät-
ter inte att ett anbudsförfarande anordnas då 
upphandlingen i huvudsak är tillämplig för 
militärt bruk. Upphandlingsenheterna kan 
därmed utnyttja förfaranden enligt eget val. 
Om det anses nödvändigt (närmast i fråga om 
försvarsministeriet och inrikesministeriet när 
det gäller gränsbevakningsväsendet) att allt-
jämt föreskriva om sådan upphandling som 
omfattas av den förordning som upphävs och 
som inte kommer att omfattas av den före-
slagna upphandlingslagen, förutsätter detta 
en särskild lag. 

Enligt 1 mom. 3 punkten skall lagen inte 
tillämpas på upphandling som omfattas av 
andra förfaranderegler och som görs i enlig-
het med ett internationellt avtal som Finland 
ingått, i enlighet med en internationell orga-

nisations särskilda förfarande eller i enlighet 
med ett internationellt avtal som slutits i 
samband med stationering av trupper. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 15 i upp-
handlingsdirektivet och den motsvarar med 
undantag för de avtal som slutits i samband 
med stationering av trupper 1 § 2 mom. 3 och 
4 punkten i upphandlingslagen. Med de sär-
skilda förfaranden som nämns i lagrummet 
avses bl.a. upphandling som omfattas av För-
enta nationernas och dess underlydande or-
ganisationers samt Världsbankens upphand-
lingsregler. Enligt artikel 15.1 a i upphand-
lingsdirektivet skall Europeiska gemenska-
pernas kommission underrättas om interna-
tionella avtal som gäller upphandling eller 
projekt. I enlighet med 85 § skall bestämmel-
ser om den tekniska annonseringsskyldighe-
ten utfärdas genom förordning.  

Upphandling som grundar sig på ett ut-
vecklingssamarbetsavtal som gäller ett pro-
jekt som är gemensamt för Finland och ett 
utvecklingsland kan vara sådan upphandling 
som avses i 3 a-punkten, om upphandlingen 
grundar sig på ett av Finland ingånget inter-
nationellt avtal om ett gemensamt projekt. 
Även om dylik upphandling som grundar sig 
på ett utvecklingssamarbetsavtal härvid kan 
lämnas utanför upphandlingslagens tillämp-
ningsområde, på samma sätt som i den gäl-
lande upphandlingslagen, föreslås i 2 mom. 
att den föreslagna lagen skall tillämpas även 
på denna upphandling inom utrikesförvalt-
ningen. Att bestämmelserna i upphandlings-
lagen tillämpas även vid denna upphandling 
anses ligga i både den upphandlande enhe-
tens och anbudsgivarnas intresse. Upphand-
ling som grundar sig på utvecklingssamar-
betsavtal mellan stater är till sin natur i regel 
tjänsteupphandling genom vilken man köper 
sakkunnigtjänster för projekt och program 
inom utvecklingssamarbetet. Denna upp-
handling avviker till sin natur inte så mycket 
från annan upphandling att det skulle vara 
motiverat att helt utesluta denna upphandling 
från lagförslagets tillämpningsområde. Också 
de konkurrensutsättningsregler som gäller 
denna upphandling borde vara reglerad på 
lagnivå, eftersom upphandlingen oftast har 
ett betydande värde. Det är viktigt att även 
beslut som gäller denna upphandling kan gö-
ras anhängiga vid marknadsdomstolen. 
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På upphandling som grundar sig på utveck-
lingssamarbetsavtal inom utrikesförvaltning-
en tillämpas dock inte den föreslagna lagen i 
sin helhet, utan oberoende av upphandlingens 
värde tillämpas lagen på det sätt som avses i 
21 § 2 mom. 

8 §. Undantag från tillämpningsområdet i 
fråga om tjänsteupphandling. I paragrafen 
föreskrivs om avgränsningar i lagens till-
lämpningsområde vid viss tjänsteupphand-
ling. Bestämmelsen grundar sig på artikel 16 
i upphandlingsdirektivet och den motsvarar 5 
§ 2 mom. i förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet, med undantag 
för uteslutningen av finansiella tjänster i 4 
punkten, i fråga om vilka ordalydelsen har 
preciserats så att den motsvarar ordalydelsen 
i upphandlingsdirektivet. Utanför den gällan-
de upphandlingslagens tillämpningsområde 
står dessutom avtal som gäller telefoni-, te-
lex-, mobiltelefoni-, personsöknings- och sa-
tellittjänster. Eftersom teletrafiken öppnats 
för konkurrens föreslås att de nämnda tjäns-
terna i enlighet med upphandlingsdirektivet 
skall intas i förteckningen över primära tjäns-
ter i bilaga A. 

Enligt 1 mom. 1 punkten skall tillämp-
ningsområdet inte omfatta tjänsteupphand-
lingskontrakt som rör förvärv eller hyra, oav-
sett finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom. Dessa 
kontrakt har sådana särdrag som gör att det är 
oändamålsenligt att konkurrensutsätta dem i 
enlighet med upphandlingslagstiftningens 
procedurkrav. Byggentreprenadkontrakt som 
gäller utförande, oavsett form, av byggentre-
prenader som uppfyller de krav som den 
upphandlande enheten ställer faller dock inte 
utanför upphandlingslagstiftningen. Lagen 
tillämpas också på upphandling av finansiella 
tjänster i anslutning till förvärv eller hyra av 
fast egendom. Sådana finansiella tjänster är 
t.ex. försäkringstjänster. 

Enligt 1 mom. 2 punkten tillämpas lagen 
inte heller på kontrakt som gäller anskaff-
ning, utveckling, produktion eller sampro-
duktion av televisions- eller radioprogram el-
ler kontrakt som gäller sändningstid. Upp-
handlingslagstiftningens procedurregler är 
inte tillämpliga på dylik upphandling, bl.a. på 
grund av kulturella och samhälleliga faktorer. 
Uteslutningen gäller t.ex. manuskript för ra-

dio- eller televisionsprogram och konstnärli-
ga framföranden. Uteslutningen gäller dock 
inte upphandling av teknisk utrustning som 
behövs för produktionen eller sändningen av 
program. 

Enligt 1 mom. 3 punkten omfattar lagen 
inte kontrakt som gäller skiljemanna- och 
förlikningstjänster. Upphandlingslagstift-
ningens procedurer är inte tillämpliga på 
konkurrensutsättning av dessa på ett ända-
målsenligt sätt. 

Enligt 1 mom. 4 punkten omfattar lagens 
tillämpningsområde inte heller tjänster i sam-
band med utfärdande, förvärv, försäljning el-
ler överlåtelse av värdepapper och finansiella 
instrument. I synnerhet anskaffning av peng-
ar eller kapital skall falla utanför lagens till-
lämpningsområde, och därför omfattas en of-
fentlig sammanslutnings upplåning inte av 
lagens konkurrensutsättningsskyldigheter. 
Bestämmelsen är ny när det gäller anskaff-
ning av pengar och kapital. Lagens tillämp-
ningsområde omfattar inte heller upphand-
ling som gäller centralbankstjänster. 

Enligt 1 mom. 5 punkten tillämpas lagen 
inte på arbetsavtal. Upphandlingslagstift-
ningens procedurer är inte tillämpliga när det 
gäller anställning av en arbetstagare. En ut-
trycklig uteslutning av arbetsavtal är dock 
nödvändig eftersom arbetsavtal kan motsvara 
definitionen av upphandlingskontrakt i 4 § 1 
mom. 1 punkten. När man bedömer om kän-
netecknen för en anställning uppfylls skall 
man utgå från arbetslagstiftningen. 

Enligt 1 mom. 6 punkten omfattar lagens 
tillämpningsområde inte heller andra forsk-
nings- och utvecklingstjänster än sådana som 
uteslutande är till nytta för en upphandlande 
enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att 
den tillhandahållna tjänsten helt och hållet 
betalas av den upphandlande enheten. Ge-
nom bestämmelsen försöker man främja 
forskning och teknisk utveckling i Europeis-
ka gemenskapen i enlighet med artikel 163 i 
EG-fördraget. Utanför tillämpningsområdet 
står i praktiken t.ex. forskningsprogram som 
finansieras av offentliga vetenskapliga sam-
fund, t.ex. högskolor och forskningsanstalter, 
och privata instanser gemensamt. Också and-
ra upphandlande enheters forskningssamar-
bete med privata parter skall omfattas av un-
dantaget när förutsättningarna i bestämmel-



 RP 50/2006 rd 
  

 

61

sen uppfylls. När det gäller att identifiera så-
dana forskningsprojekt som avses i lagrum-
met är det även viktigt att forskningen är öp-
pen och kan nyttiggöras i så stor utsträckning 
som möjligt. Upphandlingslagen skall främst 
vara tillämplig endast på forsknings- och ut-
vecklingsarbete av underleveranstyp, vilket 
helt betalas av den upphandlande enheten 
och enbart står till denna enhets förfogande. 
Forskning av underleveranstyp är bl.a. klart 
befintliga tjänster, såsom laboratorie-, mät-
nings- och provningstjänster samt sedvanliga 
konsulteringstjänster, vilka kan upphandlas 
från flera olika leverantörer. I dessa de-
finierar beställaren innehållet i den tjänst som 
skall upphandlas och svarar för kostnaderna i 
sin helhet. Utanför tillämpningen av lagen 
står bl.a. forskning av samarbetskaraktär, där 
båda parterna är med och definierar 
forskningens innehåll och finansierar 
forskningen, delar på risken vad gäller om 
forskningen lyckas eller inte och får resul-
taten av forskningen till sitt förfogande. 

Enligt 1 mom. 7 punkten står anskaffning 
av utsläppsenheter i enlighet med Kyotopro-
tokollet (FördrS 61/2004) utanför lagens 
tillämpningsområde. Vid dessa är avsikten att 
tillämpa gemenskapsrättens allmänna princi-
per och andra förfaranden. 

I 2 mom. föreskrivs i enlighet med 5 § 2 
mom. i den gällande förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet att 
kontrakt om finansiella tjänster som ingås i 
samband med förvärv eller hyra av mark el-
ler fastighet enligt 1 mom. 1 punkten inte får 
upphandlas utan konkurrensutsättning. 

9 §. Upphandling inom sektorerna vatten, 
energi, transporter och posttjänster. I para-
grafen föreskrivs att lagens tillämpningsom-
råde inte omfattar upphandling för verksam-
het i enlighet med lagen om förfarandena vid 
upphandling inom sektorerna vatten, energi, 
transporter och posttjänster, nedan försörj-
ningslagen. Den föreslagna lagen tillämpas 
inte heller på sådan upphandling som i enlig-
het med 11 § i försörjningslagen inte omfat-
tas av försörjningslagens tillämpningsområ-
de. 

De verksamheter som omfattas av försörj-
ningslagens tillämpningsområde föreslås bli 
fastställda i 6- 9 § i den nämnda lagen. Verk-
samheter som hör till lagens tillämpningsom-

råde är med de begräsningar och precisering-
ar som närmare anges i den nämnda lagen 

1) tillhandahållande och drift av nät för 
produktion, transport och distribution av gas, 
värme och elektricitet samt leverans av gas, 
värme och elektricitet till dylika nät, 

2) utnyttjande av ett landområde för pro-
spektering och brytning av bränntorv, 

3) tillhandahållande och drift av nät för 
produktion, transport och distribution av 
dricksvatten samt leverans av dricksvatten 
till dylika nät, 

4) bortföring och rening av avloppsvatten, 
5) vissa verksamheter med anknytning till 

vattenbyggnadsprojekt, 
6) tillhandahållande och drift av nät för 

transporttjänster med järnväg, automatiserade 
system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller 
metro, 

7) underhåll av flygplatser, yttre och inre 
hamnar samt tillhandahållande av terminal-
tjänster för personer som idkar trafik i luften, 
på haven och på inre vattenvägar, samt 

8) verksamheter inom sektorn posttjänster. 
Den föreslagna upphandlingslagen skall 

inte tillämpas på upphandling som görs för 
de verksamheter som avses i försörjningsla-
gen. Upphandling som görs för de verksam-
heter som avses i försörjningslagen skall allt-
så inte omfattas av den föreslagna upphand-
lingslagens tillämpningsområde ens då det är 
fråga om upphandling som görs av en myn-
dighet eller annan upphandlande enhet som 
avses i lagförslagets 6 §. Däremot skall la-
gens tillämpningsområde omfatta upphand-
ling för andra verksamheter än sådana som 
avses i försörjningslagen och som görs av 
sådana upphandlande enheter som nämns i 5 
§ 1 mom. i försörjningslagen, vilka motsva-
rar de enheter som nämns i 6 § 1 mom. 1, 2 
och 4 punkten i upphandlingslagen. I 10 § i 
försörjningslagen skall föreskrivas om upp-
handling som gäller flera verksamheter och 
om de bestämmelser som skall tillämpas i 
den. 

I paragrafen föreslås att lagens tillämp-
ningsområde inte heller skall omfatta sådan 
upphandling som har uteslutits från tillämp-
ningsområdet i enlighet med 6 § 6 mom., 7 § 
4 mom., 8 § 2 mom. och 17 § 1 mom. 2 
punkten i försörjningslagen. Denna upphand-
ling står utanför lagens tillämpningsområde 
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även då upphandlingen görs av de upphand-
lande enheter som nämns i 6 §. Till sådan 
upphandling hör 

1) upphandling i anslutning till tillhanda-
hållande av busstransporttjänster för allmän-
heten, om andra enheter fritt kan tillhanda-
hålla dessa tjänster på samma villkor som de 
upphandlande enheterna, 

2) upphandlingskontrakt som gäller åter-
försäljning eller uthyrning, förutsatt att den 
upphandlande enheten inte har någon sär-
skild rättighet eller ensamrätt att sälja eller 
hyra ut föremålet för upphandling och att 
andra enheter kan sälja eller hyra ut det på 
samma villkor som den upphandlande enhe-
ten, 

3) upphandling av vatten avsett för produk-
tion av dricksvatten samt upphandling av 
bränslen avsedda för energiproduktion, då 
upphandlingen görs av vissa enheter som av-
ses i försörjningslagen, samt 

4) upphandling som gäller direkt konkur-
rensutsatt verksamhet. 

I enlighet med vad som föreslås ovan skall 
lagförslagets tillämpningsområde inte heller 
omfatta sådan upphandling som på ovan 
nämnda grunder står utanför försörjningsla-
gens tillämpningsområde, inte ens i sådana 
fall då upphandlingen görs av en myndighet 
eller annan upphandlande enhet som avses i 
6 § i upphandlingslagen. Upphandlingslagen 
tillämpas inte heller på sådan upphandling 
för verksamhet som avses i försörjningslagen 
vars värde inte överstiger ett EU-tröskelvärde 
som uppställts som gräns för tillämpningen 
av försörjningslagen. 

Enligt artikel 71.1 i försörjningsdirektivet 
är ikraftträdandet av artikel 6, som gäller 
verksamhet inom sektorn posttjänster, för-
enad med en särskild övergångstid som löper 
ut den 31 december 2008. Detta innebär att 
upphandlingsdirektivet skall tillämpas också 
på upphandling inom sektorn posttjänster 
med stöd av artikel 12 andra stycket i upp-
handlingsdirektivet till dess artikel 6 i för-
sörjningsdirektivet har trätt i kraft. På grund 
av de nämnda direktivens bestämmelser om 
en övergångstid föreslås att det i paragrafen 
skall föreskrivas om tillämpningen av lagen 
på upphandling för verksamheter inom sek-
torn posttjänster till dess försörjningslagen 
träder i kraft för dessa verksamheters del. 

Detta innebär att sådana enheter enligt 6 § i 
upphandlingslagen som bedriver verksamhe-
ter inom sektorn posttjänster enligt 9 § i för-
sörjningslagen skall tillämpa upphandlings-
lagen till dess 9 § i försörjningslagen har trätt 
i kraft. 

Enligt 2 § 1 mom. 3 punkten i den gällande 
upphandlingslagen hör enheter inom vatten-
försörjning, energiförsörjning, trafikidkande 
och telekommunikation till lagens tillämp-
ningsområde i den omfattning som närmare 
bestäms genom förordning. I förordningen 
om sådan upphandling som överstiger trös-
kelvärdena av enheter verksamma inom vat-
ten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna finns detaljerade bestämmel-
ser om upphandling som överstiger ett EU-
tröskelvärde och som omfattas av förord-
ningens tillämpningsområde. I 4 § 1 mom. i 
den gällande förordningen om sådan upp-
handling av varor, tjänster och byggnadsent-
reprenader som överstiger tröskelvärdet be-
stäms att förordningens tillämpningsområde 
inte omfattar upphandling som gäller verk-
samheter inom vatten-, energi-, transport- 
och telekommunikationssektorerna. 

10 §. Upphandling hos enheter anknutna 
till den upphandlande enheten. I paragrafen 
föreslås att upphandlingslagen inte skall till-
lämpas på upphandling som den upphand-
lande enheten företar hos en enhet som är 
anknuten till den. Bestämmelsen är ny och 
den grundar sig på Europeiska gemenskaper-
nas domstols rättspraxis i fråga om upphand-
ling hos anknutna enheter.  

De ekonomiska aktörerna och de upphand-
lande enheterna är parter i de kontrakt som i 
enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten i lagför-
slaget omfattas av konkurrensutsättnings-
skyldigheten. Upphandlingslagstiftningen 
omfattar alltså inte upphandling som den 
upphandlande enheten genomför som eget 
arbete, dvs. genom att utnyttja den egna or-
ganisationen. Kännetecknande för upphand-
ling som eget arbete är den upphandlande 
enhetens befogenheter att påverka verksam-
heten hos den som fullgör upphandlingen ef-
tersom denna saknar självständighet samt de 
drag i anslutning till uppdraget som innebär 
att det avviker från upphandlingskontrakt 
som ingåtts mellan separata juridiska perso-
ner. 
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I gemenskapsrätten har inte heller kontrakt 
mellan den upphandlande enheten och en till 
den anknuten enhet ansetts vara upphand-
lingskontrakt. Anknytningens innehåll har 
behandlats i EG-domstolens dom i mål C-
107/98, Teckal (REG 1999, s. I-8121). Enligt 
domen är gemenskapens direktiv om offent-
lig upphandling tillämpligt när en regional el-
ler lokal myndighet avser att sluta ett skrift-
ligt kontrakt med ekonomiska villkor om le-
verans av produkter med en i formellt hänse-
ende fristående enhet vilken kan fatta egna 
beslut oberoende av denna myndighet, obe-
roende av om denna enhet själv är en upp-
handlande myndighet. Endast i det fallet att 
myndigheten, samtidigt, utövar en kontroll 
över den ifrågavarande juridiska personen 
motsvarande den som den utövar över sin 
egen förvaltning, och denna juridiska person 
bedriver huvuddelen av sin verksamhet till-
sammans med den eller de myndigheter som 
innehar den, skulle något annat kunna gälla. 

Vid bedömningen av anknytningen mellan 
en upphandlande enhet och en anknuten en-
het måste, i enlighet med Teckal- domen, av-
görande betydelse ges åt huruvida enheterna 
är juridiskt fristående och självständiga i frå-
ga om beslutsfattandet. Om upphandlingen 
görs hos en formellt fristående enhet skall 
anknytningen bedömas utgående från om-
fattningen på den upphandlande enhetens 
kontrollbehörighet eller behörighet att fatta 
beslut och hur den anknutna enhetens verk-
samhet är riktad. Huruvida villkoren uppfylls 
skall bedömas från fall till fall. 

Vid tolkningen av om villkoren för formellt 
fristående och självständighet med tanke på 
beslutsfattandet föreligger kan man t.ex. be-
akta om kännetecknen för en juridisk person 
uppfylls. Uppdrag mellan enheter som hör 
till samma juridiska person betraktas inte 
som kontrakt mellan två formellt fristående 
och med tanke på beslutsfattande självstän-
diga juridiska personer. Dylika uppdragsför-
hållanden är alltså inte sådana kontraktsför-
hållanden som avses i lagförslaget och om-
fattas alltså inte av lagens tillämpningsområ-
de. Om en upphandlande enhet dock beslutar 
att ordna ett anbudsförfarande i en situation 
där den kunde företa upphandlingen som eget 
arbete utan anbudsförfarande, skall en enhet 
som hör till den egna organisationen i enlig-

het med 2 § 3 mom. behandlas på samma sätt 
i anbudsförfarandet som andra kandidater 
och anbudsgivare. 

Kommunerna är självständiga juridiska 
personer, vilkas organisation består av enhe-
ter som lyder under de organ som utövar 
kommunens beslutanderätt. Kommunernas 
interna uppdrag hos avdelningar, affärsverk 
och andra enheter som hör till deras organi-
sation skall i allmänhet inte betraktas som 
sådana upphandlingskontrakt som avses i 
lagförslaget och de skall därmed inte omfat-
tas av konkurrensutsättningsskyldigheten. 
Däremot är kommunernas bolag formellt fri-
stående från sina ägare. Prövningen av deras 
ställning som anknutna enheter skall därmed 
göras på basis av de villkor som gäller kon-
trollbehörigheten och verksamhetens inrikt-
ning. 

Staten har traditionellt betraktats som en 
enda juridisk person som består av en helhet 
av olika organ. Statsrådet å sin sida är en av 
ministerierna bildad helhet vars interna behö-
righetsfördelning regleras i reglementet för 
statsrådet. Utöver ministerierna anses statliga 
ämbetsverk och andra riksomfattande för-
valtningsorgan höra till statens centralför-
valtning. Dessa enheter kan alltså anses höra 
till samma juridiska person och därför är det i 
fråga om förhållandena mellan dem i allmän-
het inte fråga om ett sådant kontrakt som om-
fattas av upphandlingslagstiftningen. 

Det villkor som gäller motsvarande kon-
trollbehörighet har i rättspraxis ansetts bli 
uppfyllt då den anknutna enheten uteslutande 
ägs av den upphandlande enheten och den 
upphandlande enheten därmed utövar obe-
gränsat bestämmande inflytande över den. 
För att det villkor som gäller motsvarande 
kontrollbehörighet skall bli uppfyllt krävs en-
ligt kommissionen faktisk och absolut kon-
trollbehörighet och behörighet att fatta beslut 
när det gäller den anknutna enhetens verk-
samhet. I gemenskapens rättspraxis har det 
inte prövats hur det villkor som gäller kon-
trollbehörigheten uppfylls i verksamhet med 
varierande juridisk form. 

I gemenskapens lagstiftning eller rättsprax-
is har man tills vidare inte heller klart löst 
frågan om huruvida det villkor som gäller 
den motsvarande kontrollbehörigheten kan 
vara uppfyllt i en situation där den upphand-
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lande enheter äger den anknutna enheten till 
en del. Enligt den tolkning som Europeiska 
gemenskapernas kommission har gjort kan 
det att en upphandlande enhet innehar aktie-
majoriteten i en anknuten enhet, har flest rös-
ter eller rätt att utse majoriteten i bolagets 
förvaltningsorgan inte uteslutande anses vara 
ett bevis på tillräcklig kontrollbehörighet. 
Kontrollbehörigheten måste också vara fak-
tisk och absolut i situationer med samägande. 

I Europeiska gemenskapernas domstols 
dom i mål C-26/03, Stadt Halle  behandlas 
frågan om vilken betydelse privat ägande 
har. Enligt domen skall ett privat företags 
delägarskap – t.o.m. minoritetsägande – i ett 
bolag som även ägs av den upphandlande 
enheten utesluta att denna upphandlande en-
het kan utöva en kontroll över bolaget som 
motsvarar den som den utövar över sin egen 
verksamhet. Enligt domen styrs sambandet 
mellan en upphandlande enhet och dess egna 
verksamhetsställen av faktorer och krav som 
är specifika för ett sammanhang där mål i det 
allmännas intresse eftersträvas. Däremot 
styrs privata investeringar i företag av över-
väganden som är specifika för privata intres-
sen och med detta eftersträvas andra slags 
mål. Enligt domen innebär alltså ett privat fö-
retags delägarskap att den upphandlande en-
heten inte kan utöva motsvarande kontroll 
över enheten som över sina egna verksam-
hetsställen på det sätt som avses i paragrafen. 

Enligt den ovan nämnda Teckal- domen 
skall den verksamhet som den anknutna en-
heten bedriver i huvudsak vara riktad mot de 
upphandlande enheter i vars ägo den anknut-
na enheten är. I rättspraxis har man ansett att 
detta villkor innebär att den eller de upp-
handlande enheter som äger den anknutna 
enheten har i det närmaste ensamrätt till den 
anknutna enhetens tjänster, entreprenader el-
ler varuproduktion. Det har ändå ansetts vara 
möjligt att rikta verksamheten mot sådana 
enheter som äger en enhet som är den an-
knutna enhetens ägare. 

På ovan nämnda grunder är det omöjligt att 
företa upphandling utan konkurrensutsättning 
hos sådana anknutna enheter vars verksamhet 
i betydande utsträckning är riktad mot andra 
upphandlande enheter eller den privata 
marknaden, med undantag för situationer där 
en dylik verksamhets andel av den anknutna 

enhetens totala verksamhet är mycket liten. 
Den regel som skall tillämpas inom sektorer-
na vatten, energi, transporter och posttjänster, 
dvs. att det är tillräcklig att 80 procent av 
verksamheten hänför sig till den anknutna 
enhetens ägare, har inte ansetts lösa frågan 
inom myndighetssektorn om verksamhetens 
huvudsakliga inriktning.  

Enheter som är formellt fristående och 
självständiga med tanke på beslutsfattandet 
och mellan vilka det inte råder någon sådan 
anknytning som avses i paragrafen kan inte 
företa upphandling hos varandra utan kon-
kurrensutsättning. Därmed skall även upp-
handling mellan två separata upphandlande 
enheter i allmänhet konkurrensutsättas. EG-
domstolen har bekräftat rättsnormen i sina 
domar i målen C-84/03, kommissionen mot 
Spanien, C-107/98, Teckal (REG 1999, s. I-
8121) och C-94/99, Arge Gewässerschutz 
(REG 2000, s. I-11037). Eftersom upphand-
lingslagstiftningen dock endast gäller ingå-
ende av upphandlingskontrakt omfattar lag-
förslaget inte andra samarbetsarrangemang 
mellan de upphandlande enheterna än sådana 
som genomförs i form av upphandlingskon-
trakt. Följaktligen skall t.ex. den samverkan 
mellan kommunerna som avges i 10 kap. i 
kommunallagen och i särskilda lagar om lo-
kal förvaltningen inte omfattas av konkur-
rensutsättningsskyldigheten, om denna sam-
verkan inte realiseras genom upphandlings-
avtal. 

Bildandet av en samkommun har i gemen-
skapsrätten ansetts vara en administrativ om-
organisering där samkommunen befullmäkti-
gas att utöva makt å kommunens vägnar på 
basis av en befogenhetsöverföring. Enligt 
Europeiska gemenskapernas kommissions 
tolkning är det åtminstone i fråga om sam-
kommunernas lagstadgade uppgifter inte frå-
ga om att överföra kommunens verksamhet 
utanför kommunen. Däremot ger situationen 
rum för tolkning i fråga om idkande av sådan 
verksamhet som står utanför den maktöverfö-
ring som gjorts till samkommunen. 

Ett administrativt arrangemang för produk-
tion av tjänster har behandlats i högsta för-
valtningsdomstolens beslut 30.11.2004 ligga-
re 3048. I detta fall var det fråga konkurrens-
utsättning av ett kontrakt om sjuktransporter 
mellan Hangö stad och Västra Finlands rädd-
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ningsverk. Räddningsverkets verksamhet 
grundade sig på räddningslagen (468/2003), 
lagen om bildande av räddningsområden 
(1214/2001) och ett samarbetsavtal mellan 
flera kommuner och Västra Nylands rädd-
ningsverk. De nämnda författningarna eller 
samarbetsavtalet ålade dock inte kommuner-
na i räddningsområdet att samarbeta uttryck-
ligen om sjuktransporter. I samarbetsavtalet 
om sjuktransporttjänsterna kom man inte sär-
skilt överens om inrättande av ett organ eller 
om andra arrangemang i anslutning till admi-
nistrationen av sjuktransporttjänsterna. För-
valtningen av det regionala räddningsväsen-
det byggde på Esbo stads interna förvaltning. 
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med 
hänvisning till Teckal- domen att räddnings-
verket, trots vissa särdrag i avtalet om sjuk-
transporttjänster, var en från Hangö stad 
formellt fristående enhet med självständig 
beslutanderätt, av vilken kommunen mot 
penningvederlag köpte tjänster. I avtalet var 
det därmed fråga om sådan upphandling som 
avses i upphandlingslagen.  

Handels- och industriministeriet begärde 
utlåtande på huvudstadsregionens kommu-
ners initiativ om olika alternativ till samar-
betsformer mellan kommunerna med tanke 
på regleringen av den offentliga upphand-
lingen. Kommissionen konstaterar i sitt utlå-
tande (MARKT C 3/JK/mm d (2005) 16206 
bl.a. följande: ”Ifall tjänsterna upphandlas på 
marknaden, lämpar sig EG:s upphandlingsdi-
rektiv för de kontrakt som de upphandlande 
myndigheterna har ingått mot ekonomisk er-
sättning oberoende av om ett upphandlings-
kontrakt ingås med ett privat företag eller 
med en annan upphandlande myndighet. 
Samma princip har också fastställts i EG-
domstolens rättspraxis, som gäller de upp-
handlande enheternas skyldighet att iaktta 
tillräcklig öppenhet också i kontrakt som inte 
hör till upphandlingsdirektivens tillämp-
ningsområde eller som endast delvis hör till 
det. Därför omfattas upphandling mellan 
kommuner i princip av skyldigheten att ordna 
ett öppet anbudsförfarande. Denna skyldighet 
skall därför sättas i kraft i den nationella lag-
stiftningen. I samband med detta är det dock 
skäl att konstatera att kommunerna kan agera 
tillsammans när de upphandlar tjänster på 
marknaden t.ex. genom att grunda en myn-

dighet för gemensam upphandling eller ge-
nom att ordna ett gemensamt upphandlings-
förfarande. Å andra sidan lämpar sig upp-
handlingsbestämmelserna inte för en sådan 
situation där kommunerna beslutar omorga-
nisera sina verksamheter och överföra behö-
righeten att producera en viss tjänst till en 
separat juridisk person, såsom en samkom-
mun, som har grundats för detta ändamål. I 
detta fall är det inte fråga om att upphandla 
tjänster på marknaden.” 

Gemenskapsrätten gällande In house-
upphandling håller på att utvecklas. EG-
domstolen behandlar flera ärenden som gäll-
er begäran om förhandsavgörande och käro-
mål, och avgörandena i dessa kommer att 
precisera rättsnormerna när det gäller for-
mellt fristående, omfattningen av kontrollbe-
hörigheten och inriktningen av verksamhe-
ten. I domstolens kommande domar kommer 
man sannolikt också att behandla de tolk-
ningar av gemenskapsrätten som Europeiska 
gemenskapernas kommission gjort i anslut-
ning till samarbetet mellan kommunerna. En 
justering av den nationella lagstiftningen 
kommer sannolikt att bli nödvändig i takt 
med att gemenskapsrättens tolkningar ut-
vecklas. 

11 §. Upphandling hos inköpscentral. En-
ligt 5 § 3 mom. i den gällande upphandlings-
lagen behöver anbudstävlan dock inte anord-
nas vid kollektiv upphandling, om upphand-
lingen företas hos en sådan enhet för kollek-
tiv upphandling som redan har iakttagit be-
stämmelserna om upphandling i upphand-
lingslagen. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar den gällande lagstiftningen när det 
gäller avvikelserna från konkurrensutsätt-
ningsskyldigheten. Definitionen av inköps-
central i 2 mom. är ny. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 1.1.10 och artikel 11 i upp-
handlingsdirektivet. 

En upphandlande enhet kan enligt 1 mom. 
utan konkurrensutsättning anskaffa varor, 
tjänster och byggentreprenader via en in-
köpscentral. Inköpscentralen skall dock iakt-
ta upphandlingslagstiftningens procedurmäs-
siga skyldigheter och den skall också ansvara 
för att upphandlingen konkurrensutsätts på 
behörigt sätt. Paragrafens 1 mom. grundar sig 
på artikel 11 i upphandlingsdirektivet. 

Inköpscentral har definierats i 2 mom. De-
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finitionen av inköpscentral grundar sig på 
den definition av inköpscentral i artikel 
1.1.10 i upphandlingsdirektivet enligt vilken 
inköpscentral avser en upphandlande myn-
dighet som anskaffar varor eller tjänster som 
är avsedda för upphandlande myndigheter el-
ler ingår ramavtal som är avsedda för upp-
handlande myndigheter. Det föreslås att till 
definitionen fogas ett villkor enligt vilket en 
inköpscentral skall fungera om en inköpscen-
tral och uttryckligen vara grundad för detta 
ändamål eller enligt vilket det i centralens 
regler skall förutsättas att gemensam upp-
handling hör till dess verksamhetsområde. I 
definitionen föreslås dessutom ett villkor en-
ligt vilket inköpscentralen skall idka sin 
verksamhet i förhållande till de upphandlan-
de enheter som äger den. Ägandet skulle 
även kunna vara indirekt. 

Enligt definitionen i upphandlingsdirekti-
vet skall en inköpscentral vara en upphand-
lande enhet och därmed kan den i enlighet 
med 6 § i lagförslaget vara t.ex. en kommu-
nal eller statlig myndighet, ett affärsverk el-
ler ett offentligrättsligt organ som har inrät-
tats för att tillgodose behov i det allmännas 
intresse, förutsatt att behovet inte har indust-
riell eller kommersiell karaktär, och som står 
under kontroll av den kommunala eller statli-
ga myndigheten eller någon annan i 6 § 1 
mom. 1-3 eller 5 punkten nämnd upphand-
lande enhet. Villkoret innebär i praktiken att 
enheter med industriell eller kommersiell ka-
raktär inte omfattas av definitionen av in-
köpscentral. 

Det förutsätts att inköpscentralen anskaffar 
varor eller tjänster för de upphandlande enhe-
ter som direkt eller indirekt äger den eller 
sluter kontrakt om offentlig upphandling och 
ramavtal om byggentreprenader, varor eller 
tjänster för dessa. Inköpscentralen kan där-
med antingen på förhand anskaffa varor eller 
tjänster för ägarnas behov eller konkurrens-
utsätta upphandling av varor, tjänster eller 
byggentreprenader å ägarnas vägnar. Upp-
handlingen kan också genomföras med hjälp 
av ramavtal. 

I paragrafen föreslås bestämmelser om det 
villkor som innebär att inköpscentralen skall 
fungera som inköpscentral eller vara grundad 
för detta ändamål eller att gemensam upp-
handling uttryckligen har bestämts eller fast-

ställts som centralens uppgift. Enligt natio-
nell rättspraxis kan en ställning som inköps-
central även vara ett resultat av centralens 
faktiska verksamhet, utan att enheten har 
grundats för detta ändamål eller att gemen-
sam upphandling har fastställts som dess 
uppgift. Eftersom upphandling hos en in-
köpscentral gör det möjligt att avvika från 
lagens konkurrensutsättningsskyldighet skall 
inköpscentralens ställning grunda sig på en 
uttrycklig viljeförklaring, såsom en bestäm-
melse eller ett beslut om grundandet. Verk-
samheten skall dessutom vara bestående för 
att en enhet som företar sporadisk gemensam 
upphandling inte skall kunna betraktas som 
en sådan inköpscentral som avses i förslaget 
till bestämmelse. Bestämmelsen avser inte att 
ingripa i gemensam och annan upphandling 
som företas på uppdrag av någon annan. Så-
dan upphandling skall alltjämt vara möjlig. 

Inköpscentralens verksamhet skall hänföra 
sig till de upphandlande enheter som äger 
den. Inköpscentralen är i allmänhet en själv-
ständig juridisk person. Ägare till en inköps-
central som har formen av ett aktiebolag är 
bolagets aktieägare. Även indirekt ägande är 
möjligt. Härvid kan verksamheten också in-
riktas på upphandlingsenheter som äger en 
sammanslutning eller ett bolag, som direkt 
äger inköpscentralen. Det kan också vara 
fråga om verksamhet som idkas t.ex. i form 
av en samkommun eller ett andelslag, varvid 
samkommunens eller andelslagets medlem-
mar kan betraktas som ägare. 

Inköpscentralen kan också vara en sådan 
anknuten enhet som avses i 10 § i lagförsla-
get. Det är möjligt att företa upphandling hos 
en anknuten enhet utan konkurrensutsättning, 
om den anknutna enheten idkar huvuddelen 
av sin verksamhet tillsammans med de upp-
handlande enheter som har bestämmande in-
flytande över den. För att lagstiftningen skall 
vara neutral i förhållande till dessa olika ar-
rangemang och för att det inte skall finnas 
rum för tolkning skall det förutsättas att även 
inköpscentralernas verksamhet skall hänföra 
sig till dess ägare. De ägande som avses i la-
gen skall också kunna vara indirekt. Avsikten 
är dock inte att utsträcka gemenskapsrättens 
tolkningar t.ex. av bestämmande inflytande 
när det gäller anknutna enheter till att som 
sådan ingå i definitionen av inköpscentral. 
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Det ovan avsedda villkoret att verksamhe-
ten skall vara riktad mot de upphandlande 
enheter som är ägare gör det inte möjligt att 
rikta inköpscentralens verksamhet mot den 
privata sektorn. Förslaget till bestämmelse 
överensstämmer till denna del med det vill-
kor som följer av artikel 1.10 i upphand-
lingsdirektivet enligt vilken inköpscentralen 
skall vara en upphandlande enhet som där-
med inte kan ha industriell eller kommersiell 
karaktär. 

En inköpscentral kan i praktiken vara t.ex. 
en enhet som inrättats av en eller flera kom-
muner, varvid förfarandena i kommunallagen 
iakttas vid inrättandet. Som sådan inköpscen-
tral för kommuner eller samkommuner som 
avses i lagen skall i praktiken också t.ex. Fin-
lands kommunförbund eller en sammanslut-
ning som det har bildat kunna verka. Enhe-
tens verksamhetsområde skall fastställas i 
samband med det kommunala beslutsfattan-
det samt i det reglemente som gäller enhetens 
verksamhet eller i motsvarande handling. Det 
är naturligt att den bestämmelse som gäller 
verksamhetsområdet för inköpscentraler som 
har formen av ett bolag också görs i aktiebo-
lagsregistret. Inrättandet av statliga affärs-
verk skall ske i enlighet med lagen om statli-
ga affärsverk (1185/2002) i en separat lag om 
affärsverket i vilken affärsverkets uppgifter 
fastställs.  

För närvarande finns en statlig inköpscen-
tral i Finland, Hansel Oy, som har inrättats 
genom lagen om ombildande av Statens upp-
handlingscentral till aktiebolag (1508/1994). 

12 §. Tjänsteupphandling som grundar sig 
på ensamrätt. I paragrafen bestäms att lagen 
inte skall tillämpas på tjänsteupphandling hos 
en annan upphandlande enhet på grundval av 
en ensamrätt som denna beviljats genom en 
lag, förordning eller administrativ bestäm-
melse. Bestämmelsen grundar sig på artikel 
18 i upphandlingsdirektivet och den motsva-
rar 3 § 3 mom. i den gällande förordningen 
om upphandling som överstiger tröskelvär-
det. 

Innehavaren av ensamrätten skall enligt be-
stämmelsen vara en upphandlande enhet, 
dvs. en statlig eller kommunal myndighet, ett 
statligt affärsverk eller ett offentligträttsligt 
organ eller sammanslutningar av dessa. 
Tjänsteproduktion som grundar sig på en-

samrätt som tilldelats någon annan instans 
berättigar alltså inte till avvikelser från la-
gens konkurrensutsättningsbestämmelser. 

Ensamrätt skall grunda sig på en lag, för-
ordning eller administrativ bestämmelse i en-
lighet med fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen. Bestämmelser om 
beviljande av exklusiva rättigheter ingår sär-
skilt i artikel 86.1 i EG-fördraget. Enligt 124 
§ i grundlagen kan offentliga förvaltnings-
uppgifter anförtros andra än myndigheter en-
dast genom lag eller med stöd av lag på de 
villkor som anges i lagrummet. I 18 § i Fin-
lands grundlag föreskrivs om näringsfrihet, 
och ensamrätt kan anses begränsa denna när-
ingsfrihet. Ensamrätt att producera tjänster 
torde i Finland kunna beviljas endast genom 
lag eller med stöd av lag. Upphandling som 
utförs med stöd av ensamrätt som grundar sig 
på en administrativ bestämmelse kan närmast 
komma i fråga när en finsk upphandlande 
enhet företar upphandlingen hos en myndig-
het i en annan medlemsstat i Europeiska uni-
onen som producerar tjänster med ensamrätt 
någon annanstans än i Finland. 

Frågan om ensamrätt vid produktion av 
tjänster har behandlats i högsta förvaltnings-
domstolens beslut 30.11.2004 liggare 3048. 
Fallet gällde den upphandling av sjuktrans-
porter som Hangö stad företog hos Västra 
Nylands räddningsverk. Enligt 3 § i rädd-
ningslagen (468/2003) ansvarar kommunerna 
i samråd för räddningsväsendet inom de om-
råden som statsrådet fastställer. Enligt 4 § i 
lagen om bildande av räddningsområden 
(1214/2001) skall de kommuner som hör till 
ett räddningsområde ingå ett avtal om orga-
nisering av samarbetet inom räddningsväsen-
det. Lagen i fråga ålägger inte kommunerna 
att samarbeta vid ordnandet av sjuktranspor-
ter. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 
det i fråga om de sjuktransporter som Västra 
Nylands räddningsverk producerade för 
Hangö stad inte var fråga om sådan tjänste-
upphandling som avses i 3 § 3 mom. i upp-
handlingslagen och som görs hos en annan 
upphandlande enhet på grundval av en en-
samrätt som denna beviljats genom en lag, 
förordning eller administrativ bestämmelse. 

13 §. Konkurrensutsättning av byggentre-
prenad som får statsbidrag. I paragrafen fö-
reslås bestämmelser om en möjlighet att 
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ålägga den som får statsbidrag att konkur-
rensutsätta byggentreprenader som genom-
förs med statsbidrag. Konkurrensutsättnings-
skyldigheten kan endast påföras sådana 
statsbidragstagare som är upphandlande en-
heter enligt 6 §. Paragrafen är ny, men den 
motsvarar till vissa delar 5 § 4 mom. i den 
gällande upphandlingslagen. 

I5 § 4 mom. i den gällande upphandlings-
lagen ingår en förpliktande bestämmelse en-
ligt vilken en byggentreprenad inte får utfö-
ras som eget arbete om projektbundet stats-
bidrag beviljas för genomförandet av ett 
byggprojekt vars värde överstiger 5 miljoner 
mark. Det är möjligt att slopa konkurrensut-
sättningsskyldigheten endast genom statsbi-
dragsmyndighetens beslut om ändamålet med 
stödet det förutsätter. Syftet med bestämmel-
sen har varit att effektivera beaktandet av 
konkurrensförhållandena och användningen 
av statsbidrag. Bestämmelsen har dock visat 
sig vara problematisk i sådana fall då det 
finns ett underutbud på marknaden. Därför 
föreslås att bestämmelsen ersätts med en 
flexibel bestämmelse som gör det möjligt för 
statsbidragsmyndigheten att tillämpa pröv-
ning från fall till fall.  

Med projektbundet statsbidrag avses lik-
som tidigare den statsandel eller det statsun-
derstöd som beviljas för direkt täckande av 
projektets anläggningskostnader. Bestäm-
melsen omfattar också t.ex. det förfarande 
som tillämpas på anläggningsprojekt inom 
social- och hälsovården, där ingen slutlig in-
dividualisering av projektet sker i det skede 
då den myndighet som beviljar statsandel 
fördelar kvoten åt kommunen eller sam-
kommunen, utan utgående från den utredning 
som lämnas efter att projektet blivit slutfört. 
Med projektbundet statsbidrag avses i detta 
sammanhang inte t.ex. stöd i form av arava-
lån eller räntestöd, varvid statsbidraget utgörs 
närmast av den nytta man får genom att beta-
la lägre ränta än normalt. 

Uppställandet av en konkurrensutsättnings-
skyldighet skall vara en fråga som den in-
stans som beviljar statsbidrag avgör. Om en 
konkurrensutsättningsskyldighet bedöms ef-
fektivera användningen av statsbidrag och 
medföra kostnadsbesparingar skall man i 
synnerhet överväga uppställande av en kon-
kurrensutsättningsskyldighet. Detta innebär 

att det är möjligt för statsbidragstagarens 
egen enhet att delta i anbudsförfarandet på 
samma villkor som det även i övrigt är möj-
ligt. Beroende på situationen kan det dock 
vara ändamålsenligt att tillåta statsbidragsta-
garen att utföra byggentreprenaden som eget 
arbete. 

14 §. Reservering av upphandling för ar-
betscentraler. I bestämmelsen möjliggörs att 
upphandlingskontraktet kan tilldelas arbets-
centraler eller motsvarande enheter eller att 
det kan fullgöras inom ramen för arbetspro-
gram som främjar sysselsättande av personer 
med funktionshinder. Av upphandlingsan-
nonsen skall framgå att upphandlingen har 
reserverats för arbetscentraler eller motsva-
rande enheter  eller för fullgörande inom ra-
men för arbetsprogram. 

Med arbetscentraler avses i lagförslaget 
enheter där majoriteten av arbetstagarna är 
personer med funktionshinder som på grund 
av funktionshindrets art inte kan utöva yr-
kesverksamhet i normala förhållanden. Lika-
så skall föremålet för arbetsprogrammet vara 
en verksamhet som huvudsakligen anvisats 
personer med funktionshinder. Sådan verk-
samhet som avses i paragrafen är t.ex. verk-
samhet i sysselsättningssyfte för personer 
med funktionshinder enligt 27 d § i social-
vårdslagen (710/1982).  

Paragrafen är ny och den grundar sig på ar-
tikel 19 i upphandlingsdirektivet. Syftet med 
bestämmelsen är att främja arbetscentralernas 
verksamhet och arbetsprogrammens mål att 
integrera personer med funktionshinder i 
samhället. 
 
3 kap. Tröskelvärden och beräkning 

av det uppskattade värdet av en 
upphandling 

15 §. Nationella tröskelvärden. I paragra-
fen föreskrivs om den avgränsning som görs 
i lagens tillämpningsområde när det gäller 
upphandlingens värde. Genom paragrafen 
preciseras innehållet i den upphandling med 
obetydligt värde som nämns i 5 § 2 mom. i 
den gällande upphandlingslagen. Ett tydligt 
nationellt tröskelvärde uppställs nu för första 
gången. 

Det nationella tröskelvärdet för varu- och 
tjänsteupphandling samt tjänstekoncessioner 
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föreslås bli 15 000 euro. Till skillnad från 
annan tjänsteupphandling skall det nationella 
tröskelvärdet för upphandling av hälsovårds- 
och socialtjänster i enlighet med bilaga B 
(grupp 25) vara 50 000 euro. Även på tjäns-
ter enligt bilaga B, vilka upphandlas i enlig-
het med 6 kap. 3 § i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice (1295/2002), skall tröskel-
värdet 50 000 euro tillämpas. Det nationella 
tröskelvärdet för byggentreprenader och 
byggkoncessioner föreslås bli 100 000 euro. 
Tröskelvärdena gäller alla upphandlande en-
heter och all upphandling som omfattas av 
lagens tillämpningsområde. 

Upphandling som understiger de nationella 
tröskelvärdena skall inte omfattas av upp-
handlingslagens tillämpningsområde, vilket 
innebär att upphandling som understiger 
tröskelvärdet kan genomföras utan att de 
procedurkrav som avses i lagförslaget iakttas. 
De upphandlande enheterna kan således 
genomföra upphandling som understiger till-
lämpningsgränsen i paragrafen enligt sina 
egna interna upphandlingsregler och upp-
handlingsanvisningar. 

Det har i praktiken upplevts vara betung-
ande och tidskrävande att konkurrensutsätt-
ningsskyldigheten i upphandlingslagen ut-
sträckts till all upphandling, oberoende av 
dess värde. De direkta och indirekta kostna-
der som upphandling enligt de formella kra-
ven i upphandlingslagen medfört har ofta sti-
git till ett oskäligt belopp i förhållande till 
upphandlingens värde, varvid den ekonomis-
ka nytta som konkurrensutsättningen ger har 
bedömts vara liten. Deltagande i anbudsför-
faranden i enlighet med upphandlingslagen 
medför också personalkostnader och andra 
kostnader för anbudsgivarna, vilket har 
minskat intresset för deltagande i anbudsför-
faranden inom den offentliga sektorn. 

Enligt 6 kap. 1 § i lagen om offentlig ar-
betskraftsservice (1295/2002) anskaffas ar-
betskraftspolitisk vuxenutbildning i regel ge-
nom arbetskraftsmyndighetens finansiering. 
Enligt 3 § kan utbildning också anskaffas av-
vikande från sagda bestämmelse så, att ar-
betsgivaren deltar i finansieringen av utbild-
ningen tillsammans med arbetskraftsmyndig-
heten (gemensam anskaffning av utbildning). 
De gemensamma anskaffningarna leder i 
allmänhet till god sysselsättning efter utbild-

ningen, då arbetsgivaren i enlighet med före-
tagets behov kunnat påverka verkställandet 
av den utbildning som skall anskaffas. De 
som utbildas är alltid arbetslösa eller hotas av 
arbetslöshet. 

Trots avgränsningen av upphandlingsla-
gens tillämpningsområde kan skyldigheter 
som ingår i annan lagstiftning bli tillämpliga 
vid genomförandet av offentlig upphandling. 
Detta innebär att t.ex. skyldigheterna i för-
valtningslagen och kommunallagen beträf-
fande jämlikhet och öppenhet samt procedu-
rerna alltjämt skall vara tillämpliga också på 
upphandling som faller utanför upphand-
lingslagens tillämpningsområde. Likaså skall 
regleringen och anvisningarna om funktio-
nernas ekonomiska ändamålsenlighet och om 
behörighetsförhållandena tillämpas. Till de 
upphandlande enheternas interna anvisningar 
hör bl.a. upphandlingsregler och upphand-
lingsanvisningar, ekonomistadganden samt 
arbetsordningar. 

Vid bedömningen av om tröskelvärdet 
överstigs används det uppskattade totala vär-
det av upphandlingskontraktet, exklusive 
mervärdesskatt. Reglerna för beräkningen av 
kontraktets uppskattade värde föreslås bli in-
tagna i lagens 17-19 §. Om det uppskattade 
totala värdet av en varuupphandling, en 
tjänsteupphandling i enlighet med bilaga A 
eller B, en byggentreprenad eller en bygg- el-
ler tjänstekoncession överstiger ett nationellt 
tröskelvärde skall den föreslagna lagen iakt-
tas vid konkurrensutsättningen av upphand-
lingen. Vid upphandling som överstiger ett 
EU-tröskelvärde skall i princip de bestäm-
melser som grundar sig på upphandlingsdi-
rektivet iakttas. Förbudet i 20 § mot att dela 
upp upphandling är också tillämpligt vid be-
dömningen av om ett nationellt tröskelvärde 
överstigs. Därmed kan ett sådant ärende gö-
ras anhängigt vid marknadsdomstolen som 
gäller uppdelning av en upphandling på ett 
artificiellt sätt eller på ett sätt som syftar till 
att undvika att lagen tillämpas. 

16 §. EU-tröskelvärden. I 1 mom. fastställs 
grunderna för fastställandet av de tröskelvär-
den som de skyldigheter som följer av upp-
handlingsdirektivet gäller samt värdet i euro 
av dessa tröskelvärden. Paragrafen grundar 
sig på artikel 7, artikel 56 första stycket, arti-
kel 67.1 och artikel 78 i upphandlingsdirekti-
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vet. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 1 § 
i den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. 

De tröskelvärden som avses i paragrafen 
grundar sig på tröskelvärdena i Världshan-
delsorganisationens avtal om offentlig upp-
handling. Avtalets tröskelvärden har ut-
tryckts i särskilda dragningsrätter (SDR) i av-
talets bilagedel. Tröskelvärdet för upphand-
ling av varor och tjänster som görs av cen-
tralförvaltningsmyndigheterna är 130 000 
SDR och tröskelvärdet för upphandling av 
varor och tjänster som görs av de myndig-
hetsenheter som avses i bilaga 2 till avtalet 
20 000 SDR. För byggentreprenader som 
görs vid de enheter som avses i bilaga 1 och 
2 till avtalet är tröskelvärdet 5 000 000 SDR. 

I 2 mom. konstateras att Europeiska ge-
menskapernas kommission vartannat år fast-
ställer värdena av de särskilda dragningsrät-
terna i euro på basis av de särskilda drag-
ningsrätterna och den genomsnittliga växel-
kursen för euron under två år. I artikel 78 i 
upphandlingsdirektivet bestäms om grunder-
na för beräkning av tröskelvärdena och om 
de förfaranden som skall iakttas vid faststäl-
landet av nya tröskelvärden. 

I 2 mom. åläggs handels- och industrimini-
steriet att utan dröjsmål offentliggöra de re-
viderade tröskelvärdena i officiella tidningen. 
De gällande tröskelvärdena baserar sig på 
Europeiska gemenskapernas kommissions 
förordning av den 19 december 2005  om 
ändring av tröskelvärdena (kommissions för-
ordning (EG) nr 2082/2005 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG och 2004/18/EG avseende trös-
kelvärden som skall tillämpas vid  upphand-
lingsförfaranden.  

EU-tröskelvärdena, ändrade genom kom-
missionens förordning (EG) nr 2083/2005, är 
137 000 euro vid upphandling av varor och 
tjänster som görs av de statliga centralför-
valtningsmyndigheterna. En förteckning över 
de statliga centralförvaltningsmyndigheterna 
ingår i bilaga IV till upphandlingsdirektivet. 
Bilagan grundar sig på den bilaga 1 i under-
bilaga I till Världshandelsorganisationens av-
tal om offentlig upphandling som har mot-
svarande innehåll och i vilken uttömmande 
uppräknas de centralförvaltningsmyndigheter 
som avses i artikel 1.1 i bilaga 1 till avtalet. 

Den förteckning över finska centralförvalt-
ningsmyndigheter som ingår i bilaga IV till 
upphandlingsdirektivet motsvarar med vissa 
undantag förteckningen i bilaga D till den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Förteckningen inne-
fattar bl.a. ministerierna samt ämbetsverk 
och inrättningar som lyder under dem. Det 
föreslås att den nämnda bilagan till upphand-
lingsdirektivet skall träda i kraft genom för-
ordning av statsrådet. I och med att förteck-
ningen träder i kraft genom förordning blir 
det möjligt att flexibelt uppdatera förteck-
ningen när detta förutsätts till följd av för-
ändringar vid de förhandlingar som avses i 
artikel XXIV punkt 7 i Världshandelsorgani-
sationens avtal om offentlig upphandling 
(GPA). Enligt artikel 79.1 d upphandlingsdi-
rektivet får Europeiska gemenskapernas 
kommission ändra förteckningarna över de 
centrala statliga myndigheter som avses i bi-
laga IV, efter de ändringar som är nödvändi-
ga för att följa Världshandelsorganisationens 
avtal om offentlig upphandling. 

Vid motsvarande upphandling som andra 
upphandlande enheter ordnar skall tröskel-
värdet enligt ovan avsedda förordning av 
kommissionen vara 211 000 euro. Vid tjäns-
teupphandling som genomförs i form av en 
projekttävling tillämpas tröskelvärdet för 
tjänsteupphandling. Vid alla enheters bygg-
entreprenader och byggkoncessioner är trös-
kelvärdet 5 278 000 euro. 

Vid bedömningen av om tröskelvärdet 
överstigs används det uppskattade totala vär-
det av upphandlingskontraktet, exklusive 
mervärdesskatt. Reglerna för beräkningen av 
kontraktets uppskattade värde föreslås bli in-
tagna i lagens 17- 19 §. Om det uppskattade 
totala värdet av en varuupphandling eller 
tjänsteupphandling, en byggentreprenad eller 
en byggkoncession överstiger ett EU-
tröskelvärde skall de bestämmelser som föl-
jer av upphandlingsdirektivet iakttas vid 
upphandlingen. Tillämpningen av lagens be-
stämmelser på olika upphandlingsformer på 
basis av upphandlingens värde föreslås bli 
närmare reglerad i 4 kap. 

Enligt artikel 7.1 b tredje strecksatsen i 
upphandlingsdirektivet kan alla upphandlan-
de myndigheter, inklusive de särskilt uppräk-
nade statliga centralförvaltningsmyndighe-



 RP 50/2006 rd 
  

 

71

terna, tillämpa ett tröskelvärde på 211 000 
euro i sådan upphandling som nämns i 
strecksatsen. Sådan upphandling är forsk-
nings- och utvecklingstjänster enligt kategori 
8 i bilaga IIA till upphandlingsdirektivet, vis-
sa telekommunikationstjänster samt sekundä-
ra tjänster enligt bilaga IIB. Enligt nämnda 
artikel kan även centralförvaltningsmyndig-
heter inom försvaret iaktta ett högre tröskel-
värde i annan varuupphandling än sådan som 
avses i bilaga V till direktivet. Förteckningen 
i bilaga V omfattar med vissa undantag bl.a. 
fordon, järn, stål och zink, elektriska maski-
ner och apparater, malm, oorganiska kemika-
lier och föreningar, farmaceutiska produkter 
samt gödselmedel. 

Upphandlingsdirektivets ovan nämnda be-
stämmelse motsvarar bestämmelserna i arti-
kel 7.1 i det tidigare gällande rådets direktiv 
92/50/EEG om samordning av förfarandena 
vid offentlig upphandling av tjänster samt i 
artikel 5.1 i rådets direktiv 93/36/EEG om 
samordning av förfarandet vid offentlig upp-
handling av varor. De bestämmelser som är 
möjliga enligt nämnda direktiv har inte ge-
nomförts i den nuvarande nationella upp-
handlingslagstiftningen eftersom man har ve-
lat hålla tröskelvärdena så enkla som möjligt 
och eftersom det inte funnits något behov av 
undantag. 

Eftersom den föreslagna lagen även skall 
tillämpas på varu- och tjänsteupphandling, 
inklusive sekundär tjänsteupphandling, som 
understiger ett EU-tröskelvärde har det i 
praktiken inte någon avgörande betydelse 
med ett högre tröskelvärde för centralförvalt-
ningsmyndigheter. Därför har bestämmelsen 
i fråga i artikel 7.1 b i upphandlingsdirektivet 
inte tagits in i lagförslaget. De statliga cen-
tralförvaltningsmyndigheterna skall därmed 
iaktta tröskelvärdet på 137 000 euro vid kon-
kurrensutsättning av alla varor och tjänster 
som omfattas av upphandlingsdirektivets till-
lämpningsområde. 

17 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
av en upphandling. Paragrafen gäller de all-
männa principer som skall iakttas vid beräk-
ningen av det uppskattade värdet av en upp-
handling. Bestämmelsen motsvarar 6 § 1 
mom. och 8 § i den gällande förordningen 
om upphandling som överstiger tröskelvär-
det. Bestämmelsen grundar sig på artikel 9.1-

9.4 i upphandlingsdirektivet. 
Det uppskattade värdet av ett upphand-

lingskontrakt beräknas såsom tidigare genom 
en kalkylering som syftar till att klarlägga 
vilka bestämmelser som är tillämpliga på 
upphandlingen på basis av dess värde. Be-
stämmelserna om beräkningen av det upp-
skattade värdet av ett kontrakt skall tillämpas 
både vid bedömningen av om ett EU-
tröskelvärde eller ett nationellt tröskelvärde 
överstigs. 

Enligt 1 mom. skall som grund för beräk-
ningen av det uppskattade värdet av ett kon-
trakt i regel vara den största totala ersättning 
som skall betalas, exklusive mervärdesskatt. 
I den totala ersättningen ingår options- och 
förlängningsklausuler samt de provisioner 
och avgifter som under upphandlingsförfa-
randets gång skall betalas till kandidater och 
anbudsgivare. Om anbudsförfarandet ordnas 
som gemensam upphandling mellan flera 
upphandlande enheter, skall vid beräkningen 
av det uppskattade värdet av kontraktet beak-
tas värdet av kontraktshelheterna för varje 
upphandlande enhet som deltar i upphand-
lingsförfarandet (t.ex. HFD 27.11.2002 ligga-
re 3101). 

Arbetskraftsmyndigheten och arbetsgivaren 
kan anskaffa arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning som gemensam anskaffning, varvid 
arbetsgivarens andel av finansieringen alltid 
överenskommes skilt. Arbetskraftsmyndighe-
ten betalar sin egen andel till utbildningsser-
vicens producent och arbetsgivaren sin egen 
andel direkt till serviceproducenten. Kost-
nadsfördelningen varierar i allmänhet mellan 
40-60 % beroende på fallet. Då tröskelvärdet 
för offentlig upphandling beräknas, beaktas 
endast arbetskraftsmyndighetens andel av an-
skaffningen, eftersom endast den andelen är 
offentlig upphandling. 

Enligt 2 mom. skall vid beräkningen av det 
uppskattade värdet av en byggentreprenad 
hänsyn tas till såväl värdet av byggarbetet 
som det uppskattade värdet av den varuupp-
handling som behövs för byggentreprenaden 
när den upphandlande enheten tillhandahåller 
entreprenören varorna. 

Enligt 3 mom. skall, om en upphandling 
genomförs i form av delkontrakt, det upp-
skattade totala värdet av samtliga motsvaran-
de delkontrakt beaktas när det uppskattade 
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värdet av upphandlingen beräknas. Om det 
sammanlagda värdet överstiger ett EU-
tröskelvärde eller ett nationellt tröskelvärde 
skall vid upphandlingen av varje del iakttas 
de bestämmelser som gäller upphandling 
som överstiger tröskelvärdet i fråga. Be-
stämmelsen grundar sig i fråga om byggent-
reprenader och tjänsteupphandling på artikel 
9.5 a i upphandlingsdirektivet. I artikeln sägs 
att ”om en planerad byggentreprenad eller ett 
planerat köp av tjänster kan innebära att flera 
kontrakt tilldelas samtidigt i form av delkon-
trakt skall det uppskattade värdet av samtliga 
delkontrakt beaktas”. När det gäller varuupp-
handling skall enligt artikel 9.1 b det upp-
skattade totala värdet av likartade varor beak-
tas vid beräkningen av det uppskattade vär-
det. 

Bestämmelsen gör det möjligt att genomfö-
ra upphandlingen i form av delkontrakt, men 
den förutsätter att konkurrensutsättningen av 
delarna görs på det sätt som det sammanlag-
da värdet av delarna förutsätter. Genomfö-
randet av upphandlingen i form av delkon-
trakt kan vara ändamålsenligt t.ex. om de fö-
retag i branschen som finns på marknaden 
har ringa storlek eller i situationer där ge-
nomförandet av upphandlingen i form av ett 
enda kontrakt kan vara riskabelt för den upp-
handlande enheten. Om upphandlingen 
genomförs i form av ramavtal är det å andra 
sidan i allmänhet möjligt att minska nämnda 
problem. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar 8 § i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet, med det undantaget 
att bestämmelsen också omfattar varuupp-
handling. Enligt bestämmelsen är det till 
skillnad från skyldigheten i 3 mom. att kon-
kurrensutsätta delkontrakt möjligt att vid 
upphandlingen iaktta de skyldigheter beträf-
fande förfarandena som gäller upphandling 
som understiger ett EU-tröskelvärde i fråga 
om sådana delkontrakt i anslutning till varu- 
och tjänsteupphandling som understiger 80 
000 euro samt i fråga om sådana delkontrakt 
i anslutning till byggentreprenader som un-
derstiger 1 miljon euro. Ett villkor för detta 
är att det sammanlagda värdet av dessa del-
kontrakt inte överstiger 20 procent av det 
sammanlagda värdet av samtliga delkontrakt 
som ingår i upphandlingen. 

Enligt 5 mom. skall det uppskattade värdet 
beräknas utifrån det värde som gäller då upp-
handlingsannonsen skickas ut eller vid en 
annan tidpunkt när upphandlingsförfarandet 
inleds. Då behöver upphandlingsförfarandet 
på grund av överraskande förändringar i pri-
serna på t.ex. nyttigheter inte senare avbrytas 
eller ändras så att det svarar mot förändring-
en i det uppskattade värdet eller t.ex. föränd-
ringen i ett av kommissionen fastställt EU-
tröskelvärde. Betydelsen av eventuella för-
ändringar i priserna som är kända skall dock 
beaktas vid beräkningen av det uppskattade 
värdet av kontraktet. 

18 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
av viss tjänsteupphandling. Paragrafen gäller 
de avgifter och ersättningar som skall beaktas 
vid beräkningen av det uppskattade värdet av 
försäkringstjänster, finansiella tjänster och 
planeringstjänster. Bestämmelsen grundar sig 
på artikel 9.8 a i upphandlingsdirektivet och 
den motsvarar 6 § 2 mom. i den gällande för-
ordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

Enligt förslaget till bestämmelse skall i frå-
ga om upphandling av de nämnda tjänsterna 
beaktas såväl de avgifter och ersättningar 
som skall betalas som t.ex. räntor i anslut-
ning till banktjänster. På basis av det upp-
skattade värdet av en projekttävling avgörs 
bl.a. om bestämmelserna om annonsering av 
upphandlingen är tillämpliga. Bestämmelser-
na i 3-5 punkten avser endast de principer 
som skall iakttas vid beräkningen av det upp-
skattade värdet av ett kontrakt och syftar inte 
till att ta ställning till de sätt på vilka upp-
handlingen konkurrensutsätts. Om en upp-
handlande enhet beslutar att konkurrensutsät-
ta formgivningen och genomförandet separat, 
kan detta beaktas vid beräkningen av det 
uppskattade värdet av kontraktet. 

19 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
för en kontraktsperiod. Det föreslås att det i 
paragrafen tas in bestämmelser om hur det 
uppskattade värdet skall beräknas för lång-
fristiga upphandlingskontrakt. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 9.6 och artikel 9.8 b i 
upphandlingsdirektivet och den motsvarar 7 
§ i den gällande förordningen om upphand-
ling som överstiger tröskelvärdet. Bestäm-
melsen gäller speciellt sådana typer av kon-
trakt i fråga om vilka avgifterna betalas i fle-
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ra poster, t.ex. en gång per månad. 
Beräkningen av det uppskattade värdet av 

tidsbundna kontrakt skall grunda sig på kon-
traktets totala värde under giltighetstiden, in-
klusive restvärdet. Det uppskattade värdet av 
upphandlingskontrakt som gäller tills vidare 
eller för obestämd tid skall beräknas utifrån 
månadsvärdet av kontraktet multiplicerat 
med 48, varvid de ersättningar som skall be-
talas under fyra års tid blir beaktade. Det to-
tala värdet av kontrakt som regelbundet för-
nyas beräknas utifrån värdet av motsvarande 
upphandling under föregående år eller under 
räkenskapsperioden med beaktande av de 
förväntade förändringarna under den kom-
mande kontraktsperioden. 

Enligt 4 mom. beräknas det uppskattade 
värdet av ramavtal utifrån maximivärdet av 
den upphandling som planerats för ramavta-
lets löptid. 

20 §. Förbud mot att dela upp upphandling 
eller kombinera upphandlingar på ett artifi-
ciellt sätt. I paragrafen föreslås bestämmelser 
om ett uttryckligt förbud mot att dela upp 
upphandlingen, att beräkna det uppskattade 
värdet med exceptionella metoder och att 
kombinera upphandlingar med olika tröskel-
värden i syfte att undgå en tillämpning av la-
gen. I paragrafen förbjuds dessutom en kom-
binering av upphandlingar t.ex. med upp-
handling som faller utanför upphandlingsla-
gens tillämpningsområde med exceptionella 
metoder i syfte att helt undgå en tillämpning 
av upphandlingslagen.  

Paragrafen grundar sig på artikel 9.3 och 
artikel 9.7 andra stycket i upphandlingsdirek-
tivet och den motsvarar 9 § i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

Bestämmelsen gäller all upphandling. En 
uppdelning av upphandlingen skall grunda 
sig på faktiska ekonomiska eller tekniska 
omständigheter som de upphandlande enhe-
terna vid behov skall kunna påvisa. Bedöm-
ningen skall grunda sig på en naturlig sam-
manställning av den övergripande upphand-
lingen. Upphandlingar som naturligt är av 
samma typ och som konkurrensutsätts samti-
digt skall anses ingå i samma upphandlings-
helhet. Uppmärksamhet kan fästas vid de pe-
rioder under vilka upphandlingsposter kon-
kurrensutsätts som helheter inom ramen för 

systematisk upphandlingsverksamhet. Att 
dela upp en upphandling bestående av lik-
nande varor och konkurrensutsätta den i pos-
ter i syfte att kringgå bestämmelserna i lagen 
strider alltså mot den föreslagna paragrafen. 

Bestämmelsen hindrar dock inte en upp-
delning av upphandlingen i poster i sådana 
situationer då upphandlingen av varje enskild 
post genomförs i enlighet med lagförslagets 
procedurkrav. Att dela upp en omfattande 
upphandling kan vara motiverat med tanke 
på att det medger fördelning av den ekono-
miska eller tekniska risk som är förknippad 
med upphandlingen eller beaktande av kon-
kurrensförhållandena. För att tillräckligt 
många ombudsgivare skall fås att delta i en 
anbudstävling skall det i synnerhet vid ge-
mensam upphandling övervägas om delan-
bud kan göras möjliga. Då kan också små 
och medelstora företag delta i anbudstävling-
ar. Förfarandet strider inte mot det förbud 
mot uppdelning som avses i paragrafen, om 
det inte leder till att förpliktelserna i lagen 
kringgås. Om däremot inte de varor, tjänster 
eller byggarbeten av samma typ som skall 
beställas samtidigt eller inom en kort tid 
konkurrensutsätts, kan det vara fråga om ett 
förfarande som strider mot förbudet mot 
uppdelning av upphandlingen. Återkomman-
de upphandling kan genomföras t.ex. med 
hjälp av ramavtal.  
 
4 kap. Tillämpningsbestämmelser vid 

enskilda upphandlingsformer 

21 §. Bestämmelser som tillämpas på varu- 
och tjänsteupphandling, tjänstekoncessioner 
och byggentreprenader. I paragrafen föreslås 
bli föreskrivet om de bestämmelser som skall 
tillämpas på olika upphandlingsformer. En 
tydlig sammanfattande bestämmelse i anslut-
ning till tillämpningen av lagen är nödvändig 
på grund av de många olika upphandlings-
formerna och tröskelvärdena i anslutning till 
dem. Genom bestämmelsen försöker man 
förtydliga tillämpningen av de bestämmelser 
som föranleds av upphandlingsdirektivet och 
de nationella bestämmelserna i olika slags 
upphandling med varierande karaktär och 
ekonomiskt värde. 

Enligt 1 mom. skall lagen tillämpas i sin 
helhet på varuupphandling som överstiger ett 
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EU-tröskelvärde som avses i 16 §, på tjänste-
upphandling enligt bilaga A och på byggent-
reprenader, med undantag för de bestämmel-
ser i 9 kap. i lagförslaget som hänför sig till 
konkurrensutsättningsförfarandena för upp-
handling som faller utanför upphandlingsdi-
rektivet. Vid gemensam upphandling av pri-
mära tjänster enligt bilaga A och sekundära 
tjänster enligt bilaga B skall de tillämpliga 
bestämmelserna fastställas enligt den typ av 
tjänster som har större värde. Om värdet av 
de primära tjänsterna vid upphandling som 
överstiger ett EU-tröskelvärde är större än 
värdet av de sekundära tjänsterna skall såle-
des de bestämmelser som gäller för upphand-
ling av primära tjänster iakttas på hela upp-
handlingen. 

Det föreslås att det i 2 mom. föreskrivs om 
de bestämmelser som skall tillämpas på upp-
handling som faller utanför det direkta till-
lämpningsområdet för upphandlingsdirekti-
vet. Sådan upphandling som avses i momen-
tet är upphandling av sekundära tjänster en-
ligt bilaga B, koncessioner samt utrikesför-
valtningens upphandling på basis av utveck-
lingssamarbetsavtal samt varuupphandling 
som understiger ett tröskelvärde som avses i 
16 §, tjänsteupphandling enligt bilaga A och 
byggentreprenader. På denna upphandling 
tillämpas de bestämmelser i avdelning I och 
IV som skall tillämpas på all upphandling 
och dessutom de bestämmelser i avdelning 
III som gäller anbudsförfarandet. På ovan 
nämnda upphandling tillämpas dessutom be-
stämmelserna i 60 § om kandidaters och an-
budsgivares juridiska form, bestämmelserna i 
61 § om deltagande i anbudsförfarandet som 
grupp, bestämmelserna i 63 § om exceptio-
nellt låga anbud och bestämmelserna i 64 § 
om beaktande av stöd som ges av den upp-
handlande enheten vid jämförelse av anbud. 
Ovan nämnda bestämmelser är allmänna till 
sin natur och de förtydligar förfarandet, och 
därför föreslås att de skall tillämpas vid all 
upphandling. 

De tjänster som räknas upp i bilaga B till 
lagförslaget, dvs. de s.k. sekundära tjänster-
na, ingår endast delvis i tillämpningsområdet 
för den reglering som följer av upphand-
lingsdirektivet. Därför skall förfarandena för 
konkurrensutsättning av sekundära tjänster i 
regel fastställas i enlighet med 9 kap. Enligt 

artikel 21 i upphandlingsdirektivet skall di-
rektivets bestämmelser om tekniska specifi-
kationer och annons i efterhand tillämpas 
även vid denna upphandling. I 3 mom. före-
slås därför att man även vid upphandling av 
sekundära tjänster som överstiger EU-
tröskelvärdena på motsvarande sätt skall 
iaktta 44- 46 § om utformning av tekniska 
specifikationer och anbudsgivarens bevis. 
När det gäller upphandlingsförfarandena för 
upphandling av sekundära tjänster skall även 
den annons i efterhand som avses i 35 § gö-
ras. Närmare bestämmelser om innehållet i 
annonseringsskyldigheten och sätten att till-
ställa annonserna föreslås bli utfärdade ge-
nom förordning. Bestämmelsen om upphand-
ling av sekundära tjänster motsvarar till den-
na del 3 § 1 mom. i den gällande förordning-
en om upphandling som överstiger tröskel-
värdet. 

22 §. Bestämmelser som tillämpas vid pro-
jekttävlingar. Paragrafens 1 mom. grundar 
sig på artikel 67.2 a och b i upphandlingsdi-
rektivet. Lagen tillämpas på projekttävlingar 
som leder till tjänsteupphandling samt på 
projekttävlingar där priser eller ersättningar 
betalas till deltagarna. Bestämmelsen mot-
svarar 17 § 1 mom. i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet. 

I regel tillämpas samma bestämmelser på 
både projekttävlingar som överstiger och 
projekttävlingar som understiger ett EU-
tröskelvärde. Bestämmelserna om projekttäv-
lingar skall således tillämpas även på projekt-
tävlingar som understiger ett EU-
tröskelvärde, men som överstiger gränsen för 
när lagen tillämpas. Huruvida bestämmelser-
na om annonseringsskyldighet skall tillämpas 
skall dock fastställas på basis av det uppskat-
tade värdet av upphandlingen. Om projekt-
tävlingar som överstiger ett EU-tröskelvärde 
som avses i 16 § i lagförslaget skall meddelas 
offentligt i enlighet med 35 § och om pro-
jekttävlingar som överstiger ett nationellt 
tröskelvärde i enlighet med 68 §. 

I den gällande upphandlingslagstiftningen 
ingår inte några bestämmelser om projekttäv-
lingar som understiger EU-tröskelvärdena. 
Det har således varit möjligt att genomföra 
projekttävlingar som understiger EU-
tröskelvärdena med iakttagande i tillämpliga 
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delar av bestämmelserna om projekttävlingar 
som överstiger tröskelvärdena eller bestäm-
melserna om konkurrensutsättning av tjäns-
teupphandling enligt upphandlingslagen. Den 
föreslagna regleringen av projekttävlingar 
garanterar att objektiva och ändamålsenliga 
regler för förfarandena iakttas också då EU-
tröskelvärdena understigs och därför föreslås 
att kapitlet skall tillämpas också på dessa 
projekttävlingar. 

23 §. Bestämmelser som tillämpas vid 
byggkoncessioner och byggentreprenader 
som grundar sig på byggkoncessioner. I pa-
ragrafen föreslås bestämmelser om tillämp-
ningen av lagens bestämmelser vid valet av 
koncessionshavare samt vid byggentreprena-
der som grundar sig på byggkoncessioner. 
Tillämpningen av bestämmelserna grundar 
sig i fråga om byggkoncessioner som över-
stiger EU-tröskelvärdena på avdelning III i 
upphandlingsdirektivet och bestämmelserna 
motsvarar i fråga om det huvudsakliga inne-
hållet de skyldigheter som ingår i den gällan-
de förordningen om upphandling som över-
stiger tröskelvärdet. 

Enligt 1 mom. skall på byggkoncessioner 
som överstiger ett tröskelvärde som avses i 
16 § för det första tillämpas bestämmelserna 
om upphandlingsförfaranden i 5 kap. Vid va-
let av koncessionshavare kan man därmed 
använda t.ex. konkurrenspräglad dialog en-
ligt villkoren i 29 § och förhandlat förfarande 
enligt 25 §. Bestämmelser om direktupp-
handling vid tilläggsentreprenader som an-
sluter till byggkoncessioner ingår i 28 § 2 
mom. Vid valet av koncessionshavare skall 
man dessutom iaktta bestämmelserna om 
upphandlingsannonser i 35 §, tidsfrister för 
anbudsförfarandet i 36 § och 38 § 2 mom. 
samt underentreprenad i 48 §. Regleringen 
grundar sig på artiklarna 51-60 i upphand-
lingsdirektivet. Vid byggkoncessioner som 
understiger ett EU-tröskelvärde som avses i 
16 § skall de motsvarande skyldigheterna i 9 
kap. beträffande upphandlingsförfaranden 
och annonseringsskyldighet iakttas. 

I 2 mom. bestäms om tillämpningen av la-
gen på byggentreprenader som grundar sig på 
byggkoncessioner. Huruvida bestämmelserna 
skall tillämpas påverkas av koncessionshava-
rens eventuella ställning som upphandlande 
enhet. På byggentreprenader som anknyter 

till en byggkoncession tillämpas bestämmel-
serna i lagförslaget på samma sätt som i fråga 
om andra byggentreprenader, om konces-
sionshavaren är en upphandlande enhet. När 
det gäller byggentreprenader som anknyter 
till en byggkoncession och som överstiger 
EU-tröskelvärdena grundar sig bestämmelsen 
på artikel 62 i upphandlingsdirektivet. När 
det gäller byggentreprenader som understiger 
EU-tröskelvärdena har utgångspunkten varit 
att regleringen skall vara enhetlig med bygg-
entreprenader som görs av andra i lagen fast-
ställda upphandlande enheter. 

Enligt 3 mom. skall, om koncessionshava-
ren inte är en upphandlande enhet, annonse-
ras offentligt i enlighet med 35 § om andra 
byggentreprenader som anknyter till en 
byggkoncession med en tredje part och som 
överstiger EU-tröskelvärdena än sådana som 
görs som direktupphandling. Bestämmelsen 
grundar sig på artiklarna 63.1 och 64 i upp-
handlingsdirektivet. I upphandlingsförfaran-
det för en byggentreprenad skall också tids-
fristerna i 36 § 3 mom., 38 § 2 och 3 mom. 
samt 39 § iakttas.  

De koncessionshavare som inte är upp-
handlande enheter är i regel privata företag 
eller sammanslutningar som är verksamma 
på företagsekonomiska grunder. Eftersom 
byggkoncessioner vanligen hör samman med 
en överföring av en ekonomisk eller juridisk 
risk kan dessa enheter i sin upphandling an-
ses verka i enlighet med effektivitetskraven 
för företagsverksamheten. I 4 mom. föreslås 
alltså inte att lagförslagets konkurrensutsätt-
ningsskyldighet skall utsträckas vidare än 
vad som förutsätts i artiklarna 63-65 i upp-
handlingsdirektivet till byggentreprenader 
som anskaffas av en koncessionshavare som 
inte är en upphandlande enhet.  

I 5 mom. ingår bestämmelser om grupper 
som koncessionshavare samt om instanser 
med anknytning till gruppens företag, dvs. 
anknutna företag. Paragrafen grundar sig på 
artikel 63.2 i upphandlingsdirektivet och den 
motsvarar 5 § 1 mom. 9 punkten och 15 § 3 
mom. i förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Företag som hör till 
gruppen eller deras anknutna företag betrak-
tas inte som sådana utomstående parter av 
vilka beställda byggentreprenader konces-
sionshavaren, som inte är en upphandlande 
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enhet, skall konkurrensutsätta. Om anbudsgi-
varen är en grupp kan de företag som ingår i 
gruppen alltså ingå kontrakt om byggentre-
prenader utan konkurrensutsättning. På mot-
svarande sätt är det möjligt att ingå kontrakt 
om byggentreprenader med företag som är 
anknutna till de företag som hör till gruppen. 

Enligt definitionen är ett företag anknutet 
då företaget har bestämmande inflytande 
över ett annat företag när det gäller finansie-
ring, aktieinnehav eller förvaltning. Till en 
anbudsansökan om byggkoncession eller vid 
öppet förfarande skall en förteckning över 
anknutna företag fogas till anbudet.  
 
 
DEL II.  Bestämmelser om varuupp-

handlingar, upphandlingar av 
primära tjänster enligt bilaga 
A, byggentreprenader, bygg-
koncessioner och projekttäv-
lingar som överstiger EU-
tröskelvärdet 

5 kap. Upphandlingsförfaranden 

24 §. Val av upphandlingsförfarande. I 
denna paragraf föreskrivs om de upphand-
lingsförfaranden som skall användas vid va-
ruupphandling, upphandling av primära 
tjänster, byggentreprenader och koncessioner 
som överstiger ett tröskelvärde som anges i 
16 §. 

Enligt 1 mom. skall i första hand öppet el-
ler selektivt förfarande användas vid all upp-
handling. Upphandling kan genomföras med 
förhandlat förfarande, konkurrenspräglad 
dialog, ramavtal eller direktupphandling en-
dast under de förutsättningar som anges i 25-
32 §. Upphandlingsförfarandena definieras i 
lagförslagets 5 §. 

I 2 mom. föreskrivs om möjligheten att be-
gränsa antalet kandidater som inbjuds att del-
ta i upphandlingsförfarandet vid selektivt för-
farande, förhandlat förfarande och konkur-
renspräglad dialog. I den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet ingår ingen motsvarande uttrycklig 
bestämmelse om begränsning av antalet kan-
didater. Innehållet i den föreslagna bestäm-
melsen framgår dock indirekt ur gällande be-
stämmelser om upphandlingsförfarandena i 

fråga. Den föreslagna bestämmelsen grundar 
sig på artikel 44 i upphandlingsdirektivet. 
Syftet med denna bestämmelse är att ge tyd-
ligare vägledning än tidigare om de förfa-
ringssätt som skall iakttas vid de upphand-
lingsförfaranden som genomförs i två steg. 

Minimiantalet kandidater, i tillämpliga fall 
maximiantalet kandidater samt de kriterier 
som iakttas vid valet av kandidater skall för 
att garantera ett likvärdigt och öppet bemö-
tande av kandidaterna anges i upphandlings-
annonsen. De upphandlande enheterna kan i 
anknytning till valet av kandidater uppställa 
minimikrav som kandidaterna skall uppfylla 
för att kunna bli inbjudna att delta i anbuds-
förfarandet. De upphandlande enheterna skall 
även kunna uppställa ytterligare villkor som 
de kan ta i bruk om antalet kandidater som 
uppfyller minimikraven är tillräckligt stort. 
Om bedömningen av kandidaternas lämplig-
het bestäms närmare i lagens 8 kap. 

Enligt 3 mom. skall det antal kandidater 
som inbjuds att delta i upphandlingsförfaran-
det med hänsyn till upphandlingens omfatt-
ning och art vara tillräckligt stort för att sä-
kerställa verklig konkurrens under hela upp-
handlingsförfarandet. Den upphandlande en-
heten kan således beakta proportionalitets-
kraven då den fastställer minimi- och maxi-
miantalet kandidater. Vid bedömningen kun-
de man till exempel beakta hur komplicerad 
upphandlingen är samt de kostnader och den 
arbetsmängd som genomförandet av anbuds-
förfarandet kräver. 

Vid selektivt förfarande skall antalet kan-
didater som inbjuds att delta dock uppgå till 
minst fem. Vid förhandlat förfarande och 
konkurrenspräglad dialog skall minst tre 
kandidater inbjudas att delta, förutsatt att det 
finns ett tillräckligt antal lämpliga kandida-
ter. I fråga om minimiantalet kandidater som 
inbjuds att delta i ett förhandlat förfarande 
och ett selektivt förfarande motsvarar be-
stämmelsen 10 § 2 mom. och 13 § 3 mom. i 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. Om antalet 
kandidater som uppfyller minimikraven är 
lägre än det antal som i upphandlingsannon-
sen har angivits att kommer att inbjudas att 
delta kan den upphandlande enheten trots det 
fortsätta förfarandet med de kandidater som 
uppfyller villkoren. I förfarandet får inte in-
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begripas kandidater som inte uppfyller de 
minimikrav som den upphandlande enheten 
har uppställt eller som inte har ansökt om att 
få delta. 

25 §. Förhandlat förfarande. I paragrafen 
bestäms på ett uttömmande sätt villkoren för 
användning av förhandlat förfarande enligt 5 
§ 1 mom. 12 punkten. Denna paragraf grun-
dar sig på artikel 30.1 i upphandlingsdirekti-
vet och den motsvarar med undantag för vis-
sa ändringar 12 och 13 § i den gällande för-
ordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. Eftersom det förhandlade för-
farandet i fråga om öppenhet avviker från de 
huvudsakliga upphandlingsförfarandena, dvs. 
öppet och selektivt förfarande, föreslås sär-
skilda bestämmelser om användningsförut-
sättningarna för det. Den upphandlande enhe-
ten är skyldig att motivera att förutsättning-
arna uppfylls. 

Enligt 1 mom. kan man övergå till förhand-
lat förfarande efter ett öppet eller selektivt 
förfarande eller en konkurrenspräglad dialog, 
om man vid det föregående upphandlingsför-
farandet erhållit anbud som inte motsvarar 
anbudsförfrågan eller anbudsförfarandets 
villkor. Det är således möjligt att övergå till 
förhandlat förfarande om i anbuden föreslås 
alternativa lösningar för upphandlingen, trots 
att denna möjlighet inte ges i anbudsförfrå-
gan, eller om anbuden inte innehåller de ut-
redningar om fullgörande av skyldigheterna 
avseende beskattning, miljöskydd, arbetar-
skydd och arbetsförhållanden som förutsätts i 
anbudsförfrågan. 

Vid övergången till förhandlat förfarande 
skall i regel en ny upphandlingsannons pub-
liceras. Man kan dock avvika från annonse-
ringsskyldigheten i de fall när i det förhand-
lade förfarandet tas med alla de anbudsgivare 
som uppfyller minimikraven avseende lämp-
lighet som uppställts och som har lämnat ett 
anbud som uppfyller de formella kraven för 
anbudsförfarandet. 

Enligt 2 mom. 1 punkten kan förhandlat 
förfarande även användas vid upphandling 
där upphandlingens art eller därmed förknip-
pade risker undantagsvis inte medger hel-
hetsprissättning på förhand. Om detta villkor 
uppfylls kan förhandlat förfarande användas 
vid all varu- och tjänsteupphandling och 
byggentreprenader. Enligt 13 § 1 mom. i den 

gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet kan förhandlat förfa-
rande endast användas vid tjänsteupphand-
ling, och förslaget avviker följaktligen till 
denna del från gällande lagstiftning. För-
handlat förfarande kunde i praktiken använ-
das till exempel vid krävande saneringspro-
jekt där det är särskilt svårt att förutse 
byggarbetets exakta innehåll och kostnads-
verkningar. 

Enligt 2 mom. 2 punkten kan förhandlat 
förfarande användas vid sådan tjänsteupp-
handling där specifikationerna eller uppgifts-
beskrivningen inte kan formuleras så exakt 
att det bästa anbudet kan väljas genom öppet 
eller selektivt förfarande. Sådana tjänster är 
till exempel sakkunnig- och kunskapstjäns-
ter, såsom krävande tjänster gällande plane-
ring av byggnader samt försäkrings-, bank- 
och placeringstjänster. Förslaget motsvarar 
villkoret för användning av förhandlat förfa-
rande i 13 § 1 mom. 1 punkten i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

Enligt 2 mom. 3 punkten kan förhandlat 
förfarande även användas vid byggprojekt 
som utförs med tanke på forskning, utveck-
ling eller experiment och där man inte efter-
strävar ekonomisk vinning. Det är även i det-
ta fall den upphandlande enheten som är 
skyldig att visa att byggprojektet företas i 
forskningssyfte. 

Enligt 2 mom. 4 punkten kan förhandlat 
förfarande användas vid koncessioner. Be-
stämmelsen motsvarar bestämmelsen om an-
vändande av förhandlat förfarande vid kon-
cessioner i 15 § 1 mom. i den gällande för-
ordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. I upphandlingsdirektivet finns 
ingen bestämmelse som uttryckligen gäller 
de upphandlingsförfaranden som skall iakttas 
vid konkurrensutsättning av koncessioner. I 
direktivets artikel 58 om annonseringsskyl-
digheten, bilaga VII C om innehållet i annon-
serna samt artikel 59 om regleringen av tids-
fristerna för konkurrensutsättning av konces-
sioner framgår dock indirekt skyldigheten att 
anordna ett anbudsförfarande vid tilldelning 
av koncessioner. Enligt Europeiska kommis-
sionens tolkningsmeddelande om koncessio-
ner enligt EG-rätten (2000/C 121/02, EGT 
29.4.2000 C 121, s. 9) kan koncessionsgiva-
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ren fritt välja det lämpligaste upphandlings-
förfarandet och inleda förhandlingar. 

Det är möjligt att använda förhandlat förfa-
rande vid valet av koncessionshavare. När 
det gäller byggentreprenader som anknyter 
till en byggkoncession fastställs det upphand-
lingsförfarande som iakttas med en tredje 
part däremot i enlighet med villkoren för 
byggentreprenaden. Om tillämpningen av la-
gen vid byggentreprenader som anknyter till 
en byggkoncession bestäms i 23 §. 

Koncessionerna är ofta omfattande och till 
sitt innehåll varierande kontrakt, där det i all-
mänhet inte är ändamålsenligt att på förhand 
definiera föremålet för kontraktet eller där en 
sådan definition kan begränsa framläggandet 
av olika alternativ för genomförandet. Den 
rätt att utnyttja föremålet för koncessionen 
som den upphandlande enheten ger konces-
sionshavaren i stället för ersättning innebär 
att den risk som anknyter till projektet över-
går till koncessionshavaren. Möjliggörandet 
av olika alternativ för genomförande och be-
dömningen av dem för att finna den lämpli-
gaste modellen samt en bedömning av de 
tekniska, juridiska och ekonomiska faktorer 
som anknyter till dem förutsätter i allmänhet 
förhandlingar under upphandlingsförfaran-
dets gång. 

26 §. Det förhandlade förfarandets gång. 
Det föreslås att i denna paragraf föreskrivs 
om de innehållsmässiga kraven beträffande 
det förhandlade förfarandet. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 30.2 och 30.3 i upp-
handlingsdirektivet. I den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet ingår ingen motsvarande bestäm-
melse om det förhandlade förfarandets gång. 

Förhandlingarna kan gälla samtliga villkor 
gällande fullgörandet av upphandlingskon-
traktet. I lagrummet ingår inga bestämmelser 
som begränsar förhandlingarnas innehåll. 
Den allmänna målsättningen för förfarandet 
är emellertid att anpassa anbuden till de krav 
som den upphandlande enheten ställt för att 
finna det bästa anbudet. Kraven skall anges i 
upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. 

Paragrafens 2 mom. är nytt. Bestämmelsen 
motsvarar artikel 30.4 i upphandlingsdirekti-
vet. I detta moment föreskrivs uttryckligen 
om möjligheten att föra förhandlingar i suc-
cessiva steg i de fall då om detta och om vil-

ka kriterier som tillämpas informeras innan 
upphandlingsförfarandet inleds. Det föreslås 
att om minimiantalet kandidater bestäms i la-
gens 24 §. Vid valet av kandidater kan man 
som kriterier till exempel använda sådana 
som gäller ekonomisk ställning och tekniska 
och yrkesmässiga kvalifikationer eller andra 
icke-diskriminerande och objektiva kriterier. 

Vid minskningen av antalet lösningar som 
skall diskuteras eller antalet anbud under det 
förhandlade förfarandets gång kan användas 
på förhand fastställda och i förhandlingarna 
ytterligare preciserade urvalskriterier. Såle-
des bör kriterier som gäller anbudsgivarnas 
lämplighet inte längre användas vid minsk-
ningen av antalet anbud som det skall för-
handlas om. Genom denna styrande bestäm-
melse försöker man säkerställa att det för-
handlade förfarandet genomförs på ett objek-
tivt och öppet sätt. 

Särskilt vid upphandling som gäller plane-
ringstjänster och andra experttjänster kan det 
vara skäl att upphandlingsförfarandet genom-
förs i successiva steg enligt 2 mom. Vid en 
upphandling där förfarandet genomförs i 
successiva steg bör beaktas de kostnader som 
föranleds anbudsgivarna till exempel av del-
tagandet i anbudsförfarandet, framför allt om 
det under förfarandets gång förutsätts utarbe-
tande av planer eller utförande av andra arbe-
ten som kräver en särskild arbetsinsats. Den 
upphandlande enheten kan även ersätta del-
tagarna för de kostnader utöver det normala 
som anbudsförfarandet orsakar genom att be-
tala arvoden. 

I 3 mom. föreskrivs om kravet på lika be-
handling vid förhandlingarna i enlighet med 
artikel 30.3 i upphandlingsdirektivet. För att 
anbudsgivarna skall behandlas likvärdigt och 
för utvärderingen av förfarandet i efterhand 
bör man då förhandlat förfarande används 
fästa uppmärksamhet vid utarbetandet av de 
handlingar som gäller förfarandet, såsom 
protokoll. 

27 §. Direktupphandling. I paragrafen upp-
räknas förutsättningarna för direktupphand-
ling enligt 5 § 1 mom. 13 punkten. Förslaget 
till bestämmelse grundar sig på artiklarna 
31.1, 31.2 a, c och d samt 31.3 i upphand-
lingsdirektivet. Med undantag för vissa 
tillägg motsvarar bestämmelsen 14 § 1 mom. 
1-4 punkten i den gällande förordningen om 
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upphandling som överstiger tröskelvärdet. 
De villkor för direktupphandling som anges i 
27 och 28 § i lagförslaget är uttömmande. Ef-
tersom direktupphandling utgör ett undantag 
från den allmänna konkurrensutsättnings-
skyldigheten gäller det att göra en snäv tolk-
ning av förutsättningarna för användning av 
den. Det är inte heller möjligt att i nationell 
lagstiftning föreskriva om en mera omfattan-
de tillämpning av direktupphandling än i 
upphandlingsdirektivet. 

Enligt 1 punkten är direktupphandling möj-
lig om inga anbud eller inga lämpliga anbud 
eller inga ansökningar inlämnats vid ett före-
gående öppet eller selektivt förfarande och de 
ursprungliga villkoren för anbudsförfrågan 
inte ändras vid upphandlingsförfarandet. I si-
tuationer där inte ett enda anbud har lämnats 
in på basis av en upphandlingsannons kan di-
rektupphandlingen inledas tillsammans med 
en leverantör som den upphandlande enheten 
utsett och som uppfyller kraven i anbudsför-
frågan eller upphandlingsannonsen. Upp-
handlingsförfarandet är inte tillgängligt i si-
tuationer där innehållet i anbudsförfrågan el-
ler krav som anknyter till kandidaternas eller 
anbudsgivarnas kvalifikationer ändras vä-
sentligt. 

En övergång till direktupphandling är möj-
lig också när inga lämpliga anbud har kom-
mit in vid det föregående öppna eller selekti-
va förfarandet. Bestämmelsens relation till ett 
förhandlat förfarande enligt 25 § 1 mom. på 
grund av ett anbud som inte motsvarar an-
budsförfrågan har inte tolkats i rättspraxis. 
Eftersom direktupphandling endast kan an-
vändas i undantagsfall bör förutsättningarna 
för användning av detta förfarande dock tol-
kas restriktivt. De situationer som kan kom-
ma i fråga skulle således närmast vara de där 
de anbud som inkommit överhuvudtaget inte 
motsvarar anbudsförfrågan. Dessutom förut-
sätts att de ursprungliga kontraktsvillkoren 
inte väsentligt ändras vid en direktupphand-
ling. 

Enligt EG-domstolens dom i mål C-84/03, 
kommissionen mot Spanien  kan medlemssta-
terna inte föreskriva om sådana situationer 
för användning av förhandlat förfarande om 
vilka inte bestäms i direktiven om offentlig 
upphandling eller koppla samman de i direk-
tiven fastställda användningssituationerna 

med sådana nya villkor till följd av vilka det 
kan vara lättare att tillämpa förfarandet. I 
domen konstaterades att Spanien hade ge-
nomfört det tidigare gällande rådets direktiv 
93/36/EEG om samordning av förfarandet 
vid offentlig upphandling av varor och rådets 
direktiv 93/37/EEG om samordning av förfa-
randena vid offentlig upphandling av bygg- 
och anläggningsarbeten på ett felaktigt sätt 
genom att föreskriva att förhandlat förfaran-
de utan upphandlingsannons kan användas 
efter ett tidigare genomfört resultatlöst an-
budsförfarande, med en möjlighet att höja 
priset på de erhållna anbuden med tio pro-
cent. 

Enligt artikel 31.1 a skall i de fall som av-
ses i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf läm-
nas en rapport om genomförande av en di-
rektupphandling till Europeiska gemenska-
pernas kommission, om den begär det. Om 
de utredningar som ges till kommissionen fö-
reskrivs i enlighet med 85 § genom förord-
ning. 

Enligt 2 punkten är direktupphandling möj-
lig, om endast en bestämd leverantör kan 
fullgöra upphandlingen av tekniska eller 
konstnärliga skäl eller med hänsyn till skydd 
av ensamrätt.  Som teknisk omständighet 
skulle t.ex. kunna komma ifråga en exceptio-
nell, ny teknisk lösning, eller särskild hand-
arbetsförmåga som målet och förverkligandet 
av upphandlingen förutsätter. Upphandlings-
enheten skulle dock fordras visa ett det inte 
förekommer en motsvarande vara eller tjänst, 
med vilket samma resultat kunde uppnås. Di-
rekt upphandling på grund av skydd av en-
samrätt skulle vara möjligt t.ex. då publice-
randet av meddelandet om upphandling skul-
le kunna avslöja en potentiell leverantörs af-
färshemlighet eller annan dylik information 
vars avslöjande skulle orsaka ekonomisk 
skada. Stadgandets tillämpning skulle fordras 
vara motiverat. Som grund enligt stadgandet 
skulle därmed inte kunna vara exempelvis 
upphandlingsenhetens, utan tvingande skäl 
förverkligade verksamhet eller avtal med vil-
ket en särskild tjänsteleverantör försäkras en-
samrätt för att producera tjänsten eller situa-
tioner som förorsakas av otillräcklig  plane-
ring av upphandlingarna, vilket kan komma 
ifråga bland annat då upphandlingsbehovet är 
bristfälligt kartlagt i förväg.  I den dom gäl-
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lande de förenade målen C-20/01 och C-
28/01 kommissionen mot Tyskland (REG 
2003, s. I-3609) som Europeiska gemenska-
pernas domstol avgett bedömdes möjligheten 
att av tekniska skäl tillämpa förhandlat förfa-
rande utan upphandlingsannons vid en upp-
handling som gällde behandling av avlopps-
vatten. Som ett sådant tekniskt skäl betrakta-
des varken en viss teknik för behandling av 
avloppsvatten, närheten till avloppsverket el-
ler det faktum att tjänsteleverantören etable-
rat sig nära den upphandlande enheten. Dom-
stolen ansåg däremot att ett tekniskt skäl med 
anknytning till miljöskydd skulle kunna be-
aktas i fallet vid bedömningen av om det är 
möjligt att sluta upphandlingskontraktet med 
en bestämd tjänsteleverantör. De grund-
läggande principerna för gemenskapens re-
gelverk och i synnerhet förbudet mot diskri-
minering skall dock också härvid iakttas vid 
förfarandet. 

Enligt 3 punkten kan direktupphandling 
väljas, om det på grund av synnerlig brådska 
till följd av omständigheter som den upp-
handlande enheten inte har kunnat förutse är 
omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna 
och det är absolut nödvändigt att sluta kon-
traktet. Brådskan bör för det första bottna i 
orsaker som den upphandlande enheten inte 
har kunnat påverka, vilket innebär att en or-
sak som hänför sig till den upphandlande en-
heten enligt artikel 31.1. c i upphandlingsdi-
rektivet inte kan utgöra ett skäl till direkt-
upphandling. Brådskan skall dessutom upp-
komma plötsligt och vara av sådan art att den 
upphandlande enheten rimligtvis inte har 
kunnat förutse den. Som sådan brådska som 
avses i bestämmelsen kan således inte betrak-
tas den omständigheten att den upphandlande 
enheten dröjt med att genomföra upphand-
lingen. En ytterligare förutsättning för ge-
nomförandet av direktupphandling är att det 
är absolut nödvändigt att genomföra upp-
handlingen. En upphandlande enhet som åbe-
ropar bestämmelsen måste kunna visa att 
förutsättningarna för tillämpning av grunden 
för avvikelse uppfylls. 

I gemenskapens regelverk har förutsätt-
ningarna för brådska tolkats restriktivt. I EG-
domstolens dom i mål C-24/91 kommissio-
nen mot Spanien (REG, specialutgåvan 1992, 
s. I-1989) ansågs det inte vara berättigat att 

åberopa bestämmelsen när det var fråga om 
en upphandling som gällde en byggentrepre-
nad i samband med tillbyggnaden av ett uni-
versitet som det blev bråttom med eftersom 
antalet studerande vid universitetet hade ökat 
och läsåret började. I domen i mål C-107/92 
kommissionen mot Italien (REG, specialut-
gåvan 1993, s. I-4655) ansågs att det inte var 
fråga om brådska vid en upphandling som 
gällde byggande av en barriär mot jordskred i 
ett område där hotet om jordskred var all-
mänt och av bestående slag. Det kan bedö-
mas vara fråga om i bestämmelsen avsedd 
brådska när t.ex. ett plötsligt naturfenomen 
eller en olycka har vållat skador som behöver 
repareras eller när en anordning som är kri-
tisk för någon funktion oförutsett går sönder. 

Enligt 4 punkten är direktupphandling möj-
lig när det är fråga om en vara som produce-
ras för forsknings-, experiment- eller pro-
duktutvecklingsändamål eller i vetenskapligt 
syfte. En förutsättning är att det inte är fråga 
om massproduktion av varan i ekonomiskt 
syfte. Det kan alltså vara fråga om t.ex. ut-
vecklingsprojekt där enstaka exemplar av en 
vara framställs endast för beställaren och se-
rieproduktion med avseende på kommersiell 
avsättning inte inleds. Bestämmelsen syftar 
bl.a. till att hindra att offentlig upphandling 
som omfattas av statligt stöd som inte är fö-
remål för övervakning kanaliseras till ett 
visst företags produktutvecklingskostnader, 
varvid det erhållna indirekta statliga stödet 
har en snedvridande inverkan på konkurren-
sen med avseende på de andra företagen i 
branschen. 

Paragrafens 5 punkt är ny. Enligt bestäm-
melsen är direktupphandling möjlig när upp-
handlingen gäller varor som noteras och 
upphandlas på en råvarumarknad. Det kan 
t.ex. vara fråga om upphandling av bränsle 
på en råvarumarknad. 

Även paragrafens 6 punkt är ny. Enligt be-
stämmelsen är direktupphandling möjlig då 
varor köps på särskilt gynnsamma villkor, 
antingen hos en varuleverantör som har för 
avsikt att lägga ner sin affärsverksamhet eller 
hos konkursförvaltare. Det kan vara fråga om 
t.ex. realisering av konkursbon eller försälj-
ning av varor till ett särskilt fördelaktigt pris 
som är lägre än marknadspriserna till följd av 
att affärsverksamheten läggs ner. 
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Direktupphandling är enligt 7 punkten möj-
lig också när det är fråga om tjänsteupphand-
ling som resultat av en projekttävling enligt 
33 och 34 § i lagförslaget och kontraktet till-
delas den eller någon av dem som vinner täv-
lingen. Bestämmelsen möjliggör smidig upp-
handling som baserar sig på projekttävlingar. 
EG-domstolen ansåg i sin dom i mål C-
340/02, kommissionen mot Frankrike (REG 
2004) att villkoren för direktupphandling av 
tjänster på basis av en föregående projekttäv-
ling skall tolkas snävt. Mellan projekttäv-
lingen och det kontrakt som ingås genom di-
rektupphandling skall finnas en direkt funk-
tionell koppling och direktupphandlingen kan 
inte heller gälla en mera omfattande upp-
handling än vad som varit föremål för pro-
jekttävlingen. 

28 §. Direktupphandling vid tilläggsbe-
ställningar. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om användning av direktupphandling 
vid tilläggsbeställningar hos den ursprungliga 
leverantören. Bestämmelsen baserar sig på 
artikel 31.2 b, artikel 31.4 a och b samt arti-
kel 61 i upphandlingsdirektivet. Bestämmel-
sen motsvarar 14 § 1 mom. 5-7 punkten i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. I fråga om tilläggs-
beställningar som anknyter till en byggkon-
cession är bestämmelsen ny. 

Enligt 1 mom. är direktupphandling möjlig 
när varuupphandlingen hos den ursprungliga 
leverantören är en tilläggsbeställning och ett 
byte av leverantör skulle medföra opropor-
tionerligt stora tekniska svårigheter eller 
oförenlighet. Tilläggsbeställningar föreslås 
vara möjliga när löptiden för det ursprungliga 
kontraktet liksom för återkommande kontrakt 
som regel inte överstiger tre år. Bestämmel-
sen förutsätter att tilläggsbeställningar sker 
endast undantagsvis. I normala fall gäller det 
att beakta också behovet av eventuella 
tilläggsbeställningar när upphandlingen pla-
neras och genomförs. I EG-domstolens rätts-
praxis har de grunder för direktupphandling 
som hänför sig till teknisk oförenlighet tol-
kats snävt. I sin dom i mål C-385/02 kommis-
sionen mot Italien (REG 2004) ansåg dom-
stolen att det bör vara möjligt att i detalj ange 
svårighetsgraden och ärendets känslighet hos 
föremålet för upphandlingen samt grunderna 
för teknisk oförenlighet när det gäller slutan-

det av kontrakt med en enda leverantör. 
Enligt 2 mom. kan en direktupphandling 

även göras när det är fråga om en tilläggs-
tjänst eller tilläggsentreprenad som anskaffas 
av den ursprungliga kontraktsparten. Det för-
utsätts då att genomförandet av upphandling-
en av skäl som inte kunnat förutses har visat 
sig nödvändig för att tjänsten skall kunna ut-
föras eller entreprenaden genomföras i enlig-
het med vad som ursprungligen fastställts el-
ler att den av tekniska eller ekonomiska skäl 
inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan 
stora olägenheter. Direktupphandling kan 
även användas i situationer där upphandling-
en kan avskiljas från genomförandet av det 
ursprungliga kontraktet men är absolut nöd-
vändig för att slutföra det ursprungliga kon-
traktet. De kompletterande entreprenadernas 
eller tjänsternas värde får inte överstiga hälf-
ten av det ursprungliga upphandlingskontrak-
tets värde. Direktupphandling kan under 
samma förutsättningar även göras med den 
ursprungliga koncessionshavaren när det är 
fråga om ett tilläggsentreprenadkontrakt som 
ansluter till den ursprungliga byggkoncessio-
nen. Bestämmelsen grundar sig till denna del 
på artikel 61 i upphandlingsdirektivet. I den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet finns ingen motsva-
rande uttrycklig bestämmelse om ingående 
av tilläggsentreprenader som ansluter till en 
byggkoncession utan öppen konkurrensut-
sättning. Villkoret för direktupphandling i 14 
§ 1 mom. 6 punkten i förordningen har i 
praktiken dock även kunnat tillämpas på 
tilläggsentreprenader som anknyter till 
koncessioner. 

Slutligen kan direktupphandling enligt 3 
mom. även tillgripas då i det ursprungliga 
tjänsteupphandlings- eller byggentreprenad-
kontraktet redan har konkurrensutsatts ett till 
sin varaktighet bestämt optionsvillkor som 
har beaktats i den ursprungliga anbudsförfrå-
gan eller upphandlingsannonsen samt vid be-
räkningen av kontraktets värde. Till använd-
ningen av optionen ansluter en tidsbegräns-
ning på tre år. Enligt EG-domstolens dom i 
mål C-385/02, kommissionen mot Italien 
(REG 2004) inleds tidsperioden på tre år från 
den tidpunkt då det ursprungliga kontraktet 
ingicks och inte vid den tidpunkt då det 
byggarbete som utgjorde föremålet för kon-
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traktet färdigställdes. Bestämmelsen gör det 
möjligt att på ett flexibelt sätt göra tilläggs-
beställningar som grundar sig på optionerna. 
Optionerna bör dock tids- och innehållsmäs-
sigt fastställas på förhand för att trygga an-
budsgivarnas likvärdighet. Bestämmelsen 
möjliggör således inte direktupphandling av 
allmänna tilläggsbeställningar vars innehåll 
inte har specificerats. 

29 §. Konkurrenspräglad dialog. Det före-
slås att i denna paragraf föreskrivs om villko-
ren för användande av konkurrenspräglad di-
alog. Bestämmelsen är ny och den grundar 
sig på artikel 1.11 c och artiklarna 29.1 andra 
stycket, 29.3 andra och tredje stycket samt 
29.8 i upphandlingsdirektivet. Syftet med be-
stämmelserna om konkurrenspräglad dialog 
är att öka flexibiliteten vid komplicerade 
upphandlingar på ett sätt som garanterar en 
likvärdig behandling av anbudsgivarna. 

Den upphandlande enheten kan enligt 1 
mom. tillämpa konkurrenspräglad dialog vid 
särskilt komplicerad upphandling där den 
inte på förhand kan definiera de rättsliga, fi-
nansiella eller tekniska detaljerna för upp-
handlingen. Det skall objektivt sett vara svårt 
att göra denna definition, vilket innebär att 
orsaker som hänger samman med resurspro-
blem vid den upphandlande enheten inte är 
en sådan grund för användning av förfarandet 
som bestämmelsen avser. Konkurrenspräglad 
dialog kunde till exempel användas vid stora 
trafikinfrastrukturprojekt, högteknologiska 
projekt, upphandlingar där det är särskilt än-
damålsenligt att beakta innovativa lösningar 
samt projekt där det inte är ändamålsenligt 
att på förhand välja den bästa finansierings-
metoden eller riskfördelningsmodellen. En 
förutsättning för konkurrenspräglad dialog är 
dessutom att grunden för valet av anbud är 
att anbudet skall vara det totalekonomiskt 
mest fördelaktiga. 

I 2 mom. föreskrivs i enlighet med artikel 
29.3 i upphandlingsdirektivet om den sär-
skilda innebörd som lika behandling har vid 
konkurrenspräglad dialog. De krav som en 
likvärdig behandling medför skall beaktas 
särskilt vid utlämnande av information till 
kandidater och anbudsgivare under förhand-
lingarna och under upphandlingsförfarandet i 
övrigt.  

Konfidentialiteten enligt 3 mom. förutsätter 

att de lösningar som anbudsgivarna föreslår 
och annan vid upphandlingen betydelsefull 
information behandlas konfidentiellt under 
upphandlingsförfarandet. Den upphandlande 
enheten kan dock be om kandidaternas sam-
tycke till att information lämnas ut till de öv-
riga anbudsgivarna, varvid till exempel in-
formation i lösningsförslag kunde användas 
vid utarbetandet av anbudsförfrågan. 
Bestämmelsen grundar sig på artikel 29.3 
tredje stycket i upphandlingsdirektivet. Efter 
anbudsförfarandet bör den information som 
anbudsgivarna lämnat under förfarandet i 
fråga om konfidentialitet behandlas i enlighet 
med lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. 

Den upphandlande enheten får dela ut 
pengar eller andra priser till deltagarna i 
upphandlingsförfarandet. Bestämmelsen gör 
det således möjligt att ersätta de kostnader 
som orsakas deltagarna i förfarandet. Det kan 
vara ändamålsenligt att dessa kostnader er-
sätts så att den resursmässiga och ekonomis-
ka bördan för dem som deltar i förfarandet 
inte blir oskälig. Tillämpningen av konkur-
renspräglad dialog bör inte leda till situatio-
ner där planerings- och definitionsarbete som 
normalt ankommer på den upphandlande 
enheten utan ersättning påförs företag, vilket 
på lång sikt minskar företagens intresse av att 
delta i upphandling som genomförs med 
konkurrenspräglad dialog eller leder till att 
nivån på de föreslagna lösningarna sjunker. 

30 §. Den konkurrenspräglade dialogens 
gång. I denna paragraf föreskrivs om de olika 
skedena vid genomförandet av konkurrens-
präglad dialog. Bestämmelsen är ny och den 
grundar sig på artikel 29.2, artikel 29.3 första 
stycket samt artikel 29.4-29.7 i upphand-
lingsdirektivet. Enligt 1 mom. skall över 
konkurrenspräglad dialog publiceras en upp-
handlingsannons som innehåller en allmän 
definition av upphandlingen. Den upphand-
lande enheten kan dessutom utarbeta en mera 
detaljerad beskrivning över upphandlingen. 
Det kan i praktiken vara nödvändigt att en 
sådan beskrivning utarbetas när upphand-
lingsannonsen är kortfattad. 

Den upphandlande enheten väljer de kan-
didater som inbjuds att delta i förfarandet ge-
nom att tillämpa bestämmelserna om kandi-
daters och anbudsgivares lämplighet i 52-59 
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§. Valet av kandidater bör göras i överens-
stämmelse med de grunder som anknyter till 
föremålet för upphandlingen. Grunderna kan 
till exempel gälla kandidaternas ekonomiska 
och finansiella ställning eller tekniska och 
yrkesmässiga kvalifikationer. Den upphand-
lande enheten inleder en dialog med de kan-
didater som valts ut för att fastställa de meto-
der som lämpar sig för genomförandet av 
upphandlingen. Dialogen med kandidaterna 
kan gälla alla aspekter av upphandlingen. Det 
står således den upphandlande enheten fritt 
att med kandidaterna gå igenom olika alter-
nativ gällande tekniska, rättsliga eller finan-
siella faktorer. 

I 3 mom. föreskrivs om möjligheten att 
genomföra dialogen i successiva steg. Om 
detta samt om de kriterier för valet av anbud 
som tillämpas skall meddelas på förhand. Då 
dialogen genomförs i successiva steg kan 
upphandlingsförfarandet förenklas genom att 
till den fortsatta dialogen väljs de kandidater 
vilkas lösningar bäst motsvarar den upphand-
lande enhetens behov. Dialogen kan fortsät-
tas tills den upphandlande enheten kan fatta 
ett beslut om en eller flera lösningsmodeller 
för genomförande av upphandlingen. Anbud 
begärs av alla kandidater som i detta skede 
fortfarande deltar i förfarandet. Vid valet av 
anbud iakttas bestämmelserna om detta i 62 
§. 

Anbudsgivarna kan på den upphandlande 
enhetens begäran precisera och förtydliga 
sina anbud. Det är även möjligt att precisera 
och förtydliga ett anbud efter det att anbudet 
valts, varvid den upphandlande enheten även 
kan begära att anbudgivaren bekräftar de åta-
ganden som ingår i anbudet. Ett anbud får 
emellertid inte preciseras och förtydligas på 
ett sätt som ändrar anbudet eller väsentliga 
delar av anbudsförfrågan på ett sätt som leder 
till snedvriden konkurrens eller diskrimine-
ring. 

31 §. Ramavtal. Det föreslås att i denna pa-
ragraf föreskrivs om förfarandet för ingående 
av ramavtal inom offentlig upphandling. Pa-
ragrafen grundar sig på artikel 32 i upphand-
lingsdirektivet. I 5 § 1 mom. 2 punkten i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet definieras ramavtal. I 
den gällande upphandlingslagstiftningen in-
går inga uttryckliga bestämmelser om kon-

kurrensutsättning av ramavtal och inte heller 
några bestämmelser som gäller ingående av 
upphandlingskontrakt som grundar sig på 
ramavtal. 

Enligt förslaget från Europeiska gemen-
skapernas kommission gällande upphand-
lingsdirektivet (KOM(2000) 275 slutlig) kan 
ramavtal inte anses som ett offentligt upp-
handlingskontrakt i direktivens mening om 
inte ramavtalens samtliga villkor har fastlagts 
och ramavtalen inte kan genomföras på 
samma sätt som ett kontrakt. Således har man 
varit tvungen att tillämpa direktivens be-
stämmelser om förfaranden även på upp-
handling som grundar sig på ramavtal. Där-
emot har det ansetts att kontrakt som grundar 
sig på beställningar uppfyller definitionen på 
upphandlingskontrakt. Vid sådana kontrakt 
har man ingått bindande överenskommelser 
om upphandlingsvillkoren, såsom priser, 
mängder och leveransvillkor, med undantag 
för villkor gällande leveranstider. 

Syftet med denna paragraf är att möjliggöra 
utnyttjande av ramavtal vid offentlig upp-
handling genom att uttryckligen föreskriva 
om de förfaranden som iakttas vid valet av 
ramavtalets parter och vid upphandling som 
grundar sig på ramavtal. Med begreppet ram-
avtal avses enligt 5 § 1 mom. 15 punkten i 
lagförslaget ett avtal om upphandlingskon-
trakt som ingås under en viss tidsperiod mel-
lan en upphandlande enhet och en leverantör. 

Enligt 1 mom. väljer den upphandlande en-
heten leverantörer för ramavtal under iaktta-
gande av bestämmelserna om val av kandida-
ter och anbudsgivare samt val av anbud. Va-
let av leverantörer skall i allmänhet ske ge-
nom öppet eller selektivt förfarande under 
iakttagande av de tidsfrister och anonse-
ringsskyldigheter som gäller för dessa förfa-
randen. Ramavtal kan även ingås genom för-
handlat förfarande under de förutsättningar 
som anges i 25 § eller genom direktupphand-
ling under de förutsättningar som anges i  
27 §. 

Ramavtal kan användas i synnerhet av in-
köpscentraler som ett långvarigt upphand-
lingsförfarande. I omfattande och till sitt vär-
de stora kontrakt blir den fas då parterna i 
ramavtalen väljs viktigare än tidigare. Redan 
då det annonseras om en upphandling skall 
det ges tillräckliga uppgifter om de upphand-
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lande enheter som är med i arrangemanget 
och om de upphandlingar de sannolikt kom-
mer att göra under avtalstiden. 

Ramavtal kan ingås med en eller flera leve-
rantörer. För ramavtal som ingås med flera 
leverantörer skall utses minst tre leverantö-
rer, om antalet anbudsgivare som uppfyller 
behörighetsvillkoren och godtagbara anbud 
är tillräckligt. Genom villkoret om ett mini-
miantal leverantörer försöker man främja en 
tillräcklig konkurrens inom ramavtal. 

Upphandlingskontrakt som grundar sig på 
ramavtal skall enligt 2 mom. slutas mellan 
ramavtalets ursprungliga parter. Efter det att 
upphandlingsförfarandet inletts är det således 
inte möjligt att ta med nya avtalsparter, utan 
den upphandlande enheten kan göra den 
upphandling som grundar sig på ramavtalet 
endast hos de leverantörer som deltar i förfa-
randet. Om den upphandlande enheten emel-
lertid inte vill utnyttja det mera flexibla an-
budsförfarande som möjliggörs av ramavtalet 
kan den konkurrensutsätta upphandlingen 
genom att iaktta de krav beträffande 
annonsering och förfaranden som lagen 
föreskriver. 

I 3 mom. föreskrivs om ramavtalets maxi-
mala giltighetstid. Ramavtalet kan vara i 
kraft högst fyra år. Om föremålet för upp-
handlingen nödvändigtvis kräver det kan 
ramavtalet i undantagsfall vara längre. 

Ramavtal lämpar sig särskilt för genomfö-
rande av sådan upphandling där produkter 
och priser utvecklas snabbt och det ur den 
upphandlande enhetens synvinkel inte är än-
damålsenligt att binda sig till fasta priser och 
villkor. Användningsområdet är till exempel 
anskaffning av datateknik och tjänsteupp-
handling där det inte är ändamålsenligt att på 
förhand fastställa tjänstens omfattning. Å 
andra sidan möjliggör förfarandet relativt 
långvariga kontrakt. 

32 §. Upphandling som grundar sig på 
ramavtal. Upphandlingar som grundar sig på 
ramavtal med en eller flera leverantörer kan 
göras utan konkurrensutsättning om ramavta-
lets villkor har fastställts. Ramavtalets villkor 
skall härvid vara bindande för parterna. När 
det gäller priset skall åtminstone reglerna för 
prisbildning vara bindande för parterna. 

I 1 mom. föreskrivs om tilldelning av upp-
handling som bygger på ett ramavtal med en 

enda leverantör i enlighet med villkoren i 
ramavtalet. Förfarandet avviker i praktiken 
inte från upphandlingskontrakt där man har 
kommit överens om att leveranserna sker i 
enlighet med på förhand överenskomna vill-
kor utifrån beställningen . När det gäller 
ramavtal kan den upphandlande enheten 
emellertid vid behov uppmana leverantören 
att precisera sitt anbud. 

Även upphandling som grundar sig på 
ramavtal som har slutits med flera leverantö-
rer kan tilldelas utan konkurrensutsättning, 
om alla villkor har fastställts på förhand. 
Upphandlingen kan således ske till exempel 
genom beställning av den leverantör som för 
en viss typ av vara har inlämnat det bästa an-
budet. Om en del av ramavtalets villkor inte 
har fastställts skall den upphandlande enhe-
ten konkurrensutsätta den upphandling som 
grundar sig på ramavtalet. 

Paragrafens 3 mom. gäller sådana ramavtal 
med flera leverantörer där alla villkor inte 
har fastställts i ramavtalet. Konkurrensutsätt-
ningen av den upphandling som grundar sig 
på ramavtalet förutsätter härvid att en skrift-
lig anbudsförfrågan sänds till de leverantörer 
som omfattas av ramavtalet. Då anbudstiden 
fastställs skall den upphandlande enheten 
bland annat beakta hur komplicerat föremålet 
för upphandlingskontraktet är och den tid 
som utarbetandet av anbud förutsätter. Före-
målet för upphandlingen och villkoren för 
förfarandet kan preciseras i anbudsförfrågan, 
förutsatt att detta inte leder till väsentliga 
ändringar. 

Det bästa anbudet skall väljas med iaktta-
gande av det kriterium för valet av anbud och 
de jämförelsegrunder som angetts i anbuds-
förfrågan. Dessa behöver emellertid inte vara 
de samma som i anbudsförfarandet för ram-
avtalet. Konkurrensutsättningen av upphand-
ling kan således genomföras på ett smidigare 
sätt, även om upphandlingens värde översti-
ger det EU-tröskelvärde som anges i 16 §. 
Bestämmelsen grundar sig på artikel 32.3 
och 32.4 i upphandlingsdirektivet. 

33 §. Projekttävling. I paragrafen före-
skrivs om de allmänna principer som skall 
tillämpas vid projekttävlingar och om princi-
perna för begränsning av antalet deltagare. 
Den föreslagna paragrafen baserar sig på ar-
tiklarna 66 och 72 i upphandlingsdirektivet. 
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Begreppet projekttävling definieras i 5 § 16 
punkten i lagförslaget. 

Sådan upphandling som avser planer kan 
konkurrensutsättas i enlighet med bestäm-
melserna om projekttävlingar. Projekttäv-
lingen bör vara den huvudsakliga konkur-
rensutsättningsformen särskilt i fråga om 
upphandling som redan i konkurrensutsätt-
ningsskedet gäller resultatet av skapande ar-
bete, såsom en arkitektplan eller en plan av-
seende ett konstverk. Skyldigheterna i fråga 
om förfarandet vid projekttävlingar garante-
rar att förslagen bedöms anonymt och likvär-
digt vid upphandling av detta slag. 

Konkurrensutsättning av planer inom bygg- 
och datateknikbranschen samt vissa andra 
branscher har av hävd genomförts på annat 
sätt än genom tävlingar. Det förblir möjligt 
att konkurrensutsätta planer av detta slag 
också genom andra upphandlingsförfaranden, 
såsom genom förhandlat förfarande enligt 25 
§, då förutsättningarna för användning av det 
finns. 

I praktiken har man upplevt det som pro-
blematiskt att använda sådana förfaranden 
för konkurrensutsättning där planeringsarbe-
tet konkurrensutsätts som tjänsteupphand-
ling, i form av t.ex. öppet eller selektivt för-
farande, och där det förutsätts att anbudsgi-
varna till sina anbud fogar en färdig plan el-
ler ett utkast till plan. Förfarandet motsvarar 
inte kraven på projekttävlingar vad avser en-
hetlig och icke-diskriminerande bedömning 
av planerna och anonymitetsskydd. Vid för-
farandena betalas i regel inte heller arvoden 
till dem som deltagit i anbudsförfarandet, 
varvid det kan bli oskäligt att låta utföra pla-
neringsarbete utan ersättning som ett inslag i 
en projekttävling. 

En tjänsteupphandling som görs utgående 
från en projekttävling och som gäller vidare 
planering eller genomförande av ett projekt 
kan enligt 27 § 7 punkten företas genom di-
rektupphandling, varvid det är möjligt att 
förhandla om innehållet i och villkoren för 
tjänsteupphandlingen med den eller dem som 
vunnit projekttävlingen. 

Paragrafens 1 mom. grundar sig på artikel 
66 i upphandlingsdirektivet och den motsva-
rar till sitt huvudsakliga innehåll 17 § 2 
mom. i den gällande förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet. Enligt 

bestämmelsen skall reglerna för en projekt-
tävling vara tillgängliga för dem som är in-
tresserade av att delta i tävlingen. Reglerna 
kan sändas till dessa med iakttagande av be-
stämmelserna om sändande av anbudsförfrå-
gan. Reglerna kan också göras tillgängliga 
elektroniskt, t.ex. på den upphandlande enhe-
tens webbsidor. 

Deltagandet i en projekttävling får inte be-
gränsas geografiskt, t.ex. genom att delta-
gandet begränsas till personer eller företag 
från en viss medlemsstat eller ort. Bestäm-
melsen motsvarar målet att främja den fria 
rörligheten för tjänster som uppställts för re-
glering av upphandlingen. En projekttävling 
får inte heller begränsas på så sätt att delta-
garna måste vara antingen fysiska eller juri-
diska personer. 

Enligt 2 mom. får antalet deltagare i en pro-
jekttävling begränsas. Bestämmelsen grundar 
sig på artikel 72 i upphandlingsdirektivet och 
den motsvarar 17 § 3 mom. i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. En begränsning av antalet del-
tagare i en projekttävling skall göras utgåen-
de från entydiga och icke-diskriminerande 
kriterier med beaktande av uppkomsten av 
verklig konkurrens. Vid valet av deltagare 
bör man iaktta de principer som angetts i an-
nonsen om projekttävlingen. Det är möjligt 
att i annonsen ange det minsta antal deltagare 
som inbjuds att delta i tävlingen samt kraven 
på deltagarnas yrkeskvalifikationer. 

Sådana tävlingsregler inom olika sektorer 
som är avsedda för upphandling av plane-
ringstjänster, såsom reglerna för arkitektur-
tävlingar och tävlingar i ingenjörskonst, skul-
le kunna bli tillämpliga i praktiken vid valet 
av deltagare. När tävlingsreglerna tillämpas 
bör dock upphandlingslagstiftningens priori-
tering av skyldigheterna med avseende på 
förfaranden beaktas. 

Av dem som deltar i projekttävlingar kan 
också förutsättas vissa yrkeskvalifikationer, 
ifall nationella bestämmelser om sådana exi-
sterar. Kvalifikationsvillkoren bör stå i berät-
tigad proportion till planeringsuppdragets 
svårighetsgrad. De får inte vara diskrimine-
rande och inte heller begränsa deltaganderät-
ten till personer av en viss nationalitet. Be-
stämmelser om behörighetsvillkor för plane-
rare ingår bl.a. i 120 § i markanvändnings- 
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och bygglagen (132/1999) och 48 § i mark-
användnings- och byggförordningen 
(895/1999).  

34 §. Projekttävlingars jury och beslutsfat-
tandet. I paragrafen föreslås bli föreskrivet 
om de allmänna krav som hänför sig till ju-
ryn i en projekttävling och om arbetet i juryn. 
Paragrafen baserar sig på artiklarna 73 och 
74 i upphandlingsdirektivet. Paragrafens 1 
och 2 mom. motsvarar 18 § i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet, medan 3 och 4 mom. är nya. 

Enligt 1 mom. bör medlemmarna i juryn 
vara fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i projekttävlingen. 
Vid bedömningen av jäv är det möjligt att i 
tillämpliga delar iaktta vad som i 28 § i för-
valtningslagen (434/2003) bestäms om jäv. 
För att behandlingen av deltagarnas förslag 
skall vara tillräckligt yrkesskicklig föreslås i 
paragrafen bli föreskrivet om krav som 
anknyter till jurymedlemmarnas yrkeskvali-
fikationer. Om det krävs särskilda yrkeskva-
lifikationer av tävlingsdeltagarna, skall minst 
en tredjedel av jurymedlemmarna ha motsva-
rande kvalifikationer. Därmed bör t.ex. vid 
projekttävlingar som gäller byggnader en 
tredjedel av jurymedlemmarna ha den behö-
righet som anges i 48 § i markanvändnings- 
och byggförordningen, om denna behörighet 
förutsätts av dem som deltar i projekttävling-
en. 

Enligt 2 mom. skall juryn vara oberoende i 
sina beslut och yttranden. Deltagarnas förslag 
skall bedömas på grunder som angetts i för-
väg och som deltagarna har kunnat beakta då 
de utarbetat sina förslag. Vid bedömningen 
av förslag är det inte möjligt att utgå från 
andra grunder än dem som har angetts i an-
nonsen om projekttävlingen. Grunderna be-
höver inte motsvara kriterierna i 52 § i lag-
förslaget. Deltagarnas förslag skall bedömas 
anonymt. Anonymitetsskyddet skall tilläm-
pas ända till bedömningsförfarandet har slut-
förts. Syftet med anonymitetsskyddet är att 
garantera en enhetlig och objektiv bedöm-
ning av förslagen och en likvärdig behand-
ling av deltagarna. 

Enligt 3 mom. skall juryn föra protokoll 
över bedömningen av förslagen. Protokollet 
skall innehålla bl.a. uppgifter om resultatet 
av projekttävlingen samt om förslagens för-

tjänster. Juryn kan förutsätta att deltagarna 
lämnar ytterligare uppgifter om planerna. Ju-
ryns frågor skall noteras i protokollet. Detal-
jerade protokoll skall upprättas över dialogen 
mellan jurymedlemmarna och tävlingsdelta-
garna. 
 
6 kap. Skyldighet   att annonsera  om 

upphandling och tidsfrister  

35 §. Annonseringsskyldighet. Det föreslås 
att i denna paragraf föreskrivs om annonse-
ringsskyldigheten vid upphandlingar. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 35 i upp-
handlingsdirektivet. Annonseringsskyldighe-
ten motsvarar i huvuddrag bestämmelserna i 
3 kap. i förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Upphandlingsan-
nonserna skall skickas för publicering till den 
instans som handels- och industriministeriet 
fastställer. 

Enligt artikel 37 i upphandlingsdirektivet 
kan de upphandlande enheterna publicera 
upphandlingsannonser i enlighet med upp-
handlingsdirektivets förfaranden även för 
upphandlingar som faller utanför direktivets 
tillämpningsområde. 

Med en förhandsannons avses en annons 
som publiceras i början av räkenskapsåret 
över den upphandlande enhetens upphand-
lingar som överskrider gränsen för förhands-
annonsering under det närmaste året. Syftet 
med förhandsannonsen är att ge företagen 
preliminära upplysningar om den upphand-
lande enhetens kommande upphandlingar. 
Publiceringen av en förhandsannons berätti-
gar den upphandlande enheten att förkorta 
anbudsförfarandets tidsfrister i enlighet med 
38 §. 

Skyldigheten att publicera en upphand-
lingsannons gäller varuupphandling, tjänste-
upphandling och byggentreprenader som 
överstiger EU-tröskelvärdena. Tjänsteupp-
handlingarna i bilaga B omfattas dock endast 
av skyldigheten att införa en annons i efter-
hand. 

Med undantag för direktupphandling gäller 
skyldigheten att publicera en upphandlings-
annons all upphandling, oberoende av upp-
handlingsförfarande. Annonseringsskyldig-
heten gäller även projekttävlingar och bygg-
koncessioner. Skyldigheten att publicera en 
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upphandlingsannons har i EG-domstolens 
rättspraxis tolkats snävt (till exempel domar-
na i målen C-323/96 kommissionen mot Bel-
gien (REG 1998, s. I-5063) och C-385/02, 
kommissionen mot Italien (REG 2004)). 

Med skyldighet att annonsera i efterhand 
avses en annons om genomförd upphandling 
som publiceras efter det att upphandlings-
kontraktet ingåtts. Skyldigheten att annonse-
ra i efterhand hänger samman med övervak-
ningssyften och statistiska ändamål. Med un-
dantag för direkupphandling gäller skyldig-
heten att annonsera i efterhand all upphand-
ling, oberoende av upphandlingsförfarande. 
När det gäller ramavtal publiceras annonsen i 
efterhand över ramavtalet, men däremot inte 
över de enskilda upphandlingskontrakt som 
grundar sig på ramavtalet. Skyldigheten att 
införa en annons i efterhand gäller även upp-
handling av sekundära tjänster i enlighet med 
bilaga B. 

I 3 mom. föreslås att närmare bestämmelser 
om skyldigheten att annonsera skall utfärdas 
genom förordning av statsrådet. I förordning-
en föreskrivs bland annat om innehållet i de 
annonser som används vid upphandling, an-
vändningen av en gemensam nomenklatur 
för upphandling (CPV) samt om förfarandet 
vid sändande av annonser och tekniska 
aspekter i samband med det i enlighet med 
bland annat artiklarna 35, 36, 58, 64 och 68 i 
upphandlingsdirektivet och bilagorna VII A-
VII D till direktivet. Enligt artikel 79 i direk-
tivet kan Europeiska gemenskapernas kom-
mission efter att ha hört den rådgivande 
kommitté som avses i artikel 77 ändra bland 
annat bestämmelserna i anknytning till an-
nonseringsskyldigheten i direktivet, skyldig-
heterna beträffande sändande och publicering 
av uppgifter samt referensnumren i upphand-
lingsnomen klaturen. Genom Europeiska 
kommissionens rättsakter föreskrivs även om 
användningen av standardformulär (till ex-
empel kommissionens direktiv 2001/78/EG 
om användning av standardformulär för of-
fentliggörande av meddelanden om offentlig 
upphandling). Det är nödvändigt att nämnda 
bestämmelser angående annonseringsskyl-
digheten som grundar sig på upphandlingsdi-
rektivet, eventuella ändringar av dem samt 
övriga skyldigheter av teknisk natur i gemen-
skapens regelverk som anknyter till annon-

serna genomförs nationellt på ett så flexibelt 
sätt som möjligt. 

36 §. Minimitidsfrister och beräkning av 
tidsfrister. Den föreslagna bestämmelsen om 
upphandlingsförfarandets tidsfrister grundar 
sig på artikel 38.1 och artikel 59 i upphand-
lingsdirektivet. Bestämmelsen motsvarar 24-
26 och 28 § i den gällande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. 
Syftet med tidsfristerna är att säkerställa att 
anbudsgivarna har tillräckligt med tid för att 
anmäla sig till anbudsförfarandet, ta reda på 
innehållet i anbudsförfrågan och utarbeta ett 
anbud. 

Utgångspunkten är att den upphandlande 
enheten har rätt att fastställa den tid som re-
serveras för utarbetande av anbudsansökan 
och anbud. Den upphandlande enheten skall 
dock när den fastställer tidsfristerna beakta 
upphandlingens komplexitet, omfattning och 
art. Förutom den tid som krävs för utarbetan-
de av anbud skall den upphandlande enheten 
även beakta den tid som åtgår till att skaffa 
och utarbeta de intyg och utredningar som 
ansluter till anbudet samt den tid som krävs 
för att sända anbuden och handlingarna med 
de kommunikationsmedel som den upphand-
lande enheten förutsätter. 

Tidsfristena för inlämnande av anbudansö-
kan vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-
rande och konkurrenspräglad dialog samt in-
lämnande av anbud vid öppet förfarande be-
räknas från den dag som följer på den då 
upphandlingsannonsen sändes för publice-
ring. I denna bestämmelse beaktas artikel 3.1 
i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 
1182/71 om regler för bestämning av perio-
der, datum och frister, som förutsätter att 
tidsfristerna skall börja räknas från den dag 
som följer på den då upphandlingsannonsen 
sändes. Eftersom det selektiva förfarandet 
genomförs i två steg börjar tidsfristen för det-
ta förfarande dock räknas från den dag då 
anbudsförfrågan sändes. 

Vid öppet förfarande skall anbudstiden 
dock uppgå till minst 52 dagar från den dag 
som följer på den då upphandlingsannonsen 
sändes. Vid selektivt förfarande, förhandlat 
förfarande och konkurrenspräglad dialog 
skall minst 37 dagar från den dag som följer 
på den då upphandlingsannonsen sändes re-
serveras för inlämnande av anbudsansökan. 



 RP 50/2006 rd 
  

 

88

Anbudstiden vid selektivt förfarande räknas 
från den dag då anbudsansökan sändes och 
den skall uppgå till minst 40 dagar. Om mi-
nimitidsfristerna är alltför korta med tanke på 
den tid som föremålet för upphandlingen och 
utarbetandet av anbud kräver bör den upp-
handlande enheten förlänga tidsfristerna för 
lämnande av anbud. 

Vid ett förfarande som gäller val av bygg-
koncessionshavare skall den upphandlande 
enheten reservera minst 52 dagar för inläm-
nande av anbudsansökningar. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 59 i upphandlingsdi-
rektivet och den motsvarar tidsfristen i 28 § i 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. På grund av be-
stämmelsen om denna tidsfrist kommer av 
anbudsförfarandena i praktiken främst de i 
fråga som förutsätter inlämnande av anbuds-
ansökningar. 

En byggkoncessionshavare som inte är en 
upphandlande enhet skall vid konkurrensut-
sättning av en byggentreprenad som grundar 
sig på en byggkoncession reservera minst 37 
dagar för inlämnandet av anbudsansökningar 
och 40 dagar för inlämnandet av anbud. 
Denna bestämmelse grundar sig på artikel 65 
i upphandlingsdirektivet och motsvarar be-
stämmelserna i 28 § i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet. 

37 §. Påskyndat förfarande. I denna para-
graf föreskrivs om förkortning av tidsfrister-
na i situationer där det på grund av brådska 
inte är möjligt att tillämpa dem. Denna be-
stämmelse grundar sig på artikel 38.8 i upp-
handlingsdirektivet och motsvarar 27 § i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. 

Enligt förslaget kan tidsfristen för inläm-
nande av anbudsansökningar förkortas om 
det på grund av brådska inte är möjligt att 
tillämpa den. Det är möjligt att förkorta tids-
fristerna endast vid selektivt förfarande eller 
förhandlat förfarande. Vid öppet förfarande 
kan tidsfristen inte förkortas, eftersom det 
inte finns någon sådan möjlighet i Världs-
handelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling. Vid påskyndat förfarande för-
utsätts inte samma exceptionella och extrema 
brådska som när det gäller brådska som be-
rättigar till direktupphandling. Det påskyn-

dade förfarandet är öppnare och således mås-
te förutsättningarna för användning av det 
inte tolkas lika strikt som förutsättningarna 
för att tillgripa direktupphandling vid bråds-
ka som avses i 27 § 1 mom. 3 punkten. 

38 §. Förkortning av tidsfrister. I denna pa-
ragraf föreskrivs om möjligheten att förkorta 
anbudstiden och tiden för inlämnande av an-
budsansökningar. Paragrafen grundar sig på 
artiklarna 38.4-38.6 i upphandlingsdirektivet. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar 25 och 26 § i 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. Paragrafens 2 och 3 mom. är 
nya. Avsikten är göra det möjligt att beakta 
de tidsbesparingar som uppstår då elektro-
niska förfaranden används samt å andra sidan 
uppmuntra användning av elektronisk kom-
munikation. 

Tidsfristerna vid öppet och selektivt förfa-
rande kan förkortas om den upphandlande 
enheten har publicerat en förhandsannons där 
upphandlingen, kandidaternas och anbudsgi-
varnas behörighetsvillkor, kriteriet för valet 
av anbud samt övriga uppgifter av betydelse 
har beskrivits med tillräcklig exakthet. Ut-
gångspunkten är de uppgifter som den upp-
handlande enheten har haft vid den tidpunkt 
då förhandsannonsen utarbetades. Bestäm-
melsen motsvarar de nuvarande möjligheter-
na att förkorta tidsfristerna. 

Tidsfristerna kan dessutom förkortas med 
sju dagar vid öppet och selektivt förfarande 
samt vid förhandlat förfarande och konkur-
renspräglad dialog om upphandlingsannon-
serna skickas för publicering med elektronis-
ka medel med iakttagande av fastställda krav. 
Det föreslås att närmare bestämmelser om 
kraven för elektroniskt utbyte av information 
utfärdas genom förordning. Förkortningen av 
tidsfristen gäller anbudstiden vid öppet förfa-
rande och tidsfristen för inlämnande av an-
budsansökningar vid övriga förfaranden. Be-
stämmelsen kan även tillämpas vid byggkon-
cessioner och byggentreprenader som grun-
dar sig på byggkoncessioner i enlighet med 
23 §. 

Enligt 3 mom. kan anbudstiden vid öppet 
och selektivt förfarande dessutom förkortas 
med fem dagar om förfrågningsunderlaget i 
sin helhet har lagts ut på Internet så att 
kandidaterna har tillgång till det. Det bör 
beaktas att en förkortning av tidsfristerna 
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förutsätter att de elektroniska förfaranden 
som användas skall uppfylla kraven i bilaga 
VIII till upphandlingsdirektivet. Det föreslås 
att om dessa krav bestäms nationellt i en sär-
skild förordning. 

39 §. Förlängning av tidsfrister. I denna 
paragraf föreskrivs om förlängning av tids-
fristerna i situationer där förfrågningsunder-
laget eller tilläggsuppgifter i anknytning till 
det inte har tillhandahållits inom de före-
skrivna tidsfristerna eller inlämnnade av an-
bud förutsätter att man bekantar sig närmare 
med föremålet för upphandlingen. Bestäm-
melsen grundar sig på artikel 38.7 i upphand-
lingsdirektivet och den motsvarar 30 § 3 
mom. i förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Tidsfristerna skall 
vid alla förfaranden förlängas så att anbuds-
givarna kan bekanta sig med den information 
som behövs för att utarbeta anbud. Det före-
slås inga närmare tidsgränser för förläng-
ningen av tidsfristen, vilket innebär att den 
upphandlande enheten bör överväga detta 
med tanke på vad som är rimligt, och härvid 
bland annat beakta att anbudsgivarna bemöts 
likvärdigt och kraven på proportionalitet. En 
förlängning av anbudstiden efter det att upp-
handlingsförfarandet inletts bör ske endast i 
undantagsfall. Den tid som utarbetandet av 
anbud kräver bör i regel beaktas då upphand-
lingen planeras. Skyldigheten att förlänga 
tidsfristen gäller även byggkoncessioner i en-
lighet med 23 §. 
 
 
7 kap. Anbudsförfrågan och faststäl-

lande av föremålet för upp-
handlingen 

40 §. Anbudsförfrågan. I paragrafen före-
slås bestämmelser om allmänna frågor gäl-
lande anbudsförfrågan. Anbudsförfrågan 
skall göras skriftligen. Kravet på skriftlig 
form faller sig naturligt vid upphandling som 
har ett stort värde och är en förutsättning för 
att upphandlingsförfarandet skall kunna 
genomföras på behörigt sätt och verifieras 
längre fram. En anbudsförfrågan kan bestå av 
flera handlingar som gäller upphandlingen, 
anbudsförfarandet och det upphandlingskon-
trakt som kommer att slutas. I anbudsförfrå-
gan kan också ingå bilagor, såsom ritningar, 

tekniska specifikationer, kalkyler och kon-
traktsvillkor. 

Syftet med anbudsförfrågan är att beskriva 
föremålet för upphandlingen och de omstän-
digheter som hänför sig därtill så, att man på 
basis av den får slutgiltiga anbud som kan 
mätas med samma mått och är jämförbara 
och på basis av vilka det är möjligt att jämfö-
ra anbuden på ett enhetligt sätt. Ofullständig 
jämförbarhet på grund av brister i anbudsför-
frågningarnas innehåll har i rättspraxis an-
setts vara ett av de främsta enskilda proble-
men i samband med upphandlingsförfaran-
den. Anbud som inte kan mätas med samma 
mått har i praktiken lett till ett behov av att 
precisera anbudsförfrågan eller anbuden un-
der upphandlingsförfarandet på ett sätt som 
äventyrar en likvärdig behandling av an-
budsgivarna. 

Anbudsförfrågan kompletterar upphand-
lingsannonsen. I praktiken kan man i upp-
handlingsannonsen på grund av utrymmes- 
och andra begränsningar inte beskriva sådant 
som hänför sig till upphandlingen särskilt in-
gående, så i regel utarbetas anbudsförfrågan 
separat. Enligt en princip som fastställs i na-
tionell rättspraxis är upphandlingsannonsens 
innehåll avgörande i situationer där upphand-
lingsannonsen och anbudsförfrågan avviker 
från varandra till innehållet (t.ex. marknads-
domstolens beslut 6.6.2002 36/I/02). Rätts-
normen föreslås bli införlivad med 2 mom. i 
denna paragraf. 

När anbudsförfrågan är särskilt omfattande 
eller innehåller material vars tillhandahållan-
de medför särskilda kostnader, kan den upp-
handlande enheten enligt 3 mom. uppbära en 
skälig ersättning för att täcka dessa särskilda 
kostnader. Rätten att ta ut en avgift framgår 
indirekt bl.a. av artikel 40.3 i upphandlings-
direktivet. Avgifter i samband med anbuds-
förfrågningar bör vara skäliga och syftet med 
dem bör inte vara att täcka arbetskostnader 
som utarbetandet av normala anbudshand-
lingar föranleder den upphandlande enheten 
eller sedvanliga materialkostnader. Särskilda 
kostnader kan vara t.ex. kostnader för rit-
ningar, prov och särskilda material som ingår 
i anbudsförfrågan. Den upphandlande enhe-
ten kan återbetala avgiften till dem som läm-
nar in ett anbud beträffande föremålet för 
upphandlingen. De som ber om att få anbuds-
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förfrågan bör underrättas om förfarandet i 
förväg. 

41 §. Innehållet i anbudsförfrågan. I upp-
handlingsdirektivet eller i gällande upphand-
lingslagstiftning finns ingen motsvarande 
allmän bestämmelse om innehållet i anbuds-
förfrågan, utan bestämmelserna om de upp-
gifter som skall ingå i anbudsförfrågan är 
spridda mellan olika föreskrifter. I 29 § i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet finns en bestämmel-
se om minimiinnehållet i anbudsförfrågan 
som motsvarar föreslagna 1 mom. I 6 § i 
upphandlingsförordningen för staten finns 
dessutom vissa krav gällande innehållet i an-
budsförfrågningar. Eftersom anbudsförfrågan 
är en av de viktigaste handlingarna inom 
upphandlingsförfarandet föreslås att de all-
männa principerna och kraven beträffande 
innehållet i anbudsförfrågningar samlas i en 
och samma pararagraf. 

De detaljerade kraven i samband med an-
budsförfrågan varierar mellan de olika upp-
handlingsförfarandena. Vid öppet förfarande 
är utgångspunkten att i anbudsförfrågan 
meddelas samtliga krav på föremålet för 
upphandlingen och genomförandet av upp-
handlingen, kraven beträffande anbudsgiva-
ren samt kriteriet för valet av anbud och jäm-
förelsegrunderna. Vid selektivt förfarande 
meddelas behörighetsvillkoren för anbudsgi-
varna, kriteriet för valet av anbud och jämfö-
relsegrunderna redan då kandidaterna inbjuds 
att inlämna anbudsansökan och de tillämpas 
redan i ett tidigare skede av anbudsförfaran-
det. Vid selektivt förfarande är det således 
inte längre nödvändigt att meddela kraven 
gällande anbudsgivarnas behörighet och ur-
valet i anbudsförfrågan. Vid konkurrenspräg-
lad dialog skall kriteriet för valet av anbud 
anges i upphandlingsannonsen. Den relativa 
viktningen av jämförelsegrunderna får i en-
lighet med artikel 53.2 i upphandlingsdirek-
tivet dock meddelas först i projektbeskriv-
ningen. 

Minimkraven beträffande innehållet i an-
budsförfrågan som uppräknas i 1 mom. 
grundar sig på artiklarna 23.1, 40.5, 47.4 och 
53.2 i upphandlingsdirektivet. Anbudsförfrå-
gan skall således innehålla en definition av 
föremålet för upphandlingen bland annat i 
form av tekniska specifikationer. I anbuds-

förfrågan skall dessutom ingå en hänvisning 
till en publicerad upphandlingsannons, upp-
gifter om anbudstiden samt den adress till 
vilken anbuden skall sändas och det eller de 
språk som anbuden skall avfattas på. An-
budsförfrågan kan avfattas på finska eller 
svenska eller något annat av Europeiska uni-
onens officiella språk. Den upphandlande 
enheten beslutar på vilka språk anbuden skall 
avfattas. 

I anbudsförfrågan skall även anges grunden 
för valet av anbud och anbudets jämförelse-
grunder och deras relativa viktning eller i 
undantagsfall åtminstone jämförelsegrunder-
nas prioritetsordning. Det har i praktiken fö-
rekommit brister vid meddelandet av jämfö-
relsegrunder för anbud, vilket har lett till 
problem vid jämförelserna av anbud och till 
oändamålsenliga upphandlingsbeslut. Inom 
rättspraxis har man ansett att de grunder som 
används vid bedömningen av anbud uttryck-
ligen skall anges i anbudsförfrågan eller upp-
handlingsannonsen och det är följaktligen 
inte tillräckligt att bedömningsgrunderna till 
exempel framgår indirekt ur de krav som 
framförs i anbudsförfrågan. 

Av anbudsförfrågan skall även framgå 
uppgifter om anbudsgivarens behörighet 
samt en förteckning över de handlingar som 
anbudsgivarna skall tillhandahålla som bevis 
på att de är behöriga. För att garantera en lik-
värdig behandling av anbudsgivarna och öp-
penheten är det viktigt att de grunder som 
används vid bedömningen av anbudsgivarnas 
lämplighet meddelas. Det har dock i prakti-
ken förekommit brister vid meddelandet av 
uppgifter. De uppgifter som avses i 1 mom. 
kan även meddelas i upphandlingsannonsen. 
Det är av avgörande betydelse att anbudsgi-
varna har haft jämbördiga möjligheter att få 
information innan upphandlingsförfarandet 
inleds. 

I anbudsförfrågan eller upphandlingsan-
nonsen bör förutom ovan nämnda uppgifter 
även meddelas sådana andra upplysningar 
som är väsentliga med tanke på upphand-
lingsförfarandet och utarbetandet av anbud. 
De upplysningar som anges i anbudsförfrå-
gan beror på upphandlingens innehåll, om-
fattning och art. Utgångspunkten är i enlighet 
med 1 mom. att anbudsgivarna har tillräcklig 
information för att kunna utarbeta jämförbara 
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anbud. Å andra sidan är anbudsförfrågan 
slutlig, vilket innebär att man i allmänhet inte 
kan avvika från de villkor som angetts i an-
budsförfrågan.  

De uppgifter som skall anges i anbudsför-
frågan skulle kunna vara bland annat upplys-
ningar om huruvida det är tillåtet att inlämna 
alternativa anbud huruvida delanbud är tillåt-
na samt om minimikrav beträffande alterna-
tiva metoder för genomförande av upphand-
lingen, om man vill tillåta alternativ I an-
budsförfrågan skall även anges specialvillko-
ren för upphandlingskontraktet, om den upp-
handlande enheten vill tillämpa specialvillko-
ren enligt 49 §. I anbudsförfrågan skall även 
meddelas sådana kontraktsvillkor som är av 
betydelse vid utarbetandet av anbud. Sådana 
villkor kan till exempel inverka på priset i 
anbudet.  

42 §. Sändande av anbudsförfrågan och 
tillhandahållande av anbudsförfrågan för 
kandidaterna och anbudsgivarna. I paragra-
fen bestäms om hur anbudsförfrågan skall ut-
sändas och tillhandahållas. Paragrafen grun-
dar sig på artikel 40.4 i upphandlingsdirekti-
vet och den motsvarar 30 § i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

Anbudsförfrågan skall vid öppet förfarande 
skickas till de kandidater som bett om detta 
inom sex dagar efter det att begäran motta-
gits, förutsatt att begäran lämnats i tillräckligt 
god tid före utgången av anbudstiden. Den 
upphandlande enheten kan också lägga ut 
förfrågningsunderlaget i sin helhet på web-
ben där det är tillgängligt för alla på det sätt 
som anges i upphandlingsannonsen. Vid öp-
pet förfarande skall den upphandlande enhe-
ten göra anbudsförfrågan tillgänglig för alla 
som bett om den. 

I 2 mom. föreskrivs för tydlighetens skull 
att anbudsförfrågan vid selektivt förfarande 
och förhandlat förfarande samt vid konkur-
renspräglad dialog skickas endast till de kan-
didater som har valts ut för anbudsförfaran-
det. 

I 3 mom. bestäms om tidsfristerna för ut-
lämnande av kompletterande upplysningar 
gällande anbudsförfrågan. Vid öppet förfa-
rande bör tilläggsupplysningarna tillhanda-
hållas inom sex dagar efter det att begäran 
framställts, vid övriga förfaranden, inklusive 

påskyndat förfarande, inom fyra dagar efter 
det att begäran framställts. 

43 §. Inbjudan att förhandla. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om innehållet i den 
inbjudan att förhandla som vid förhandlat 
förfarande och konkurrenspräglad dialog 
sänds till kandidaterna. Paragrafen grundar 
sig på artikel 40.5 i upphandlingsdirektivet. I 
gällande upphandlingslagstiftning finns ing-
en motsvarande bestämmelse. 

Inbjudan att förhandla sänds till de kandi-
dater som har inlämnat en anbudsansökan 
och som har utvalts att delta i anbudsförfa-
randet. Inbjudan att förhandla bör vid för-
handlat förfarande innehålla en anbudsför-
frågan och vid konkurrenspräglad dialog en 
projektbeskrivning, om den upphandlande 
enheten har utarbetat en sådan. Alternativt 
kan i inbjudan att förhandla ingå en uppgift 
om var handlingarna finns att tillgå, tids-
fristen för begäran samt en uppgift om even-
tuella avgifter som uppbärs för handlingarna.  

Beträffande innehållet i anbudsförfrågan 
tillämpas minimikraven i 41 § 1 mom. Med 
den noggrannhet som dessa uppgifter kan 
meddelas. En inbjudan att delta i en konkur-
renspräglad dialog bör innehålla en uppgift 
om tidpunkten för dialogen, på vilken adress 
dialogen förs och på vilket språk dialogen 
kommer att föras. Vid konkurrenspräglad di-
alog kan anbudstiden på grund av orsaker 
som hänger samman med upphandlingsförfa-
randets gång inte meddelas ännu i detta ske-
de. 

44 §. Teknisk definition av upphandling. I 
paragrafen bestäms om användningen av tek-
niska specifikationer vid beskrivning av fö-
remålet för upphandlingen. Paragrafen grun-
dar sig på artikel 23 i upphandlingsdirektivet. 
I den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet föreskrivs om 
användningen av tekniska specifikationer i 
32 - 34 §. Utformningen av de tekniska spe-
cifikationerna föreslås bli mera flexibel än 
den är enligt den gällande förordningen. Syf-
tet med de nya bestämmelserna är att öppna 
upphandlingen för konkurrens i större ut-
sträckning än hittills, att möjliggöra innova-
tiva lösningar och att främja gemenskapens 
konkurrenskraft i fråga om den tekniska ut-
vecklingen. Genom denna revidering har 
man även velat beakta målsättningarna för 
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gemenskapens standardiseringspolitik. 
De tekniska specifikationerna hänger fram-

för allt samman med den tekniska definie-
ringen av egenskaperna i samband med varu-
upphandling och byggentreprenader. Trots 
att begreppet tekniska specifikationer är mera 
främmande när det gäller tjänsteupphandling 
bör de föreslagna bestämmelserna även iakt-
tas vid beskrivningen av föremålet för tjäns-
teupphandling. Vid tjänsteupphandling läm-
par sig särskilt en beskrivning av kraven i an-
slutning till tjänsterna utifrån krav som gäller 
prestanda eller funktionella egenskaper. När 
det gäller tjänster kan man även använda sig 
av vissa standarder som kan tillämpas vid de-
finitionen av föremålet för upphandlingen. 

De tekniska specifikationerna bör ingå i 
upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. 
Vid konkurrenspräglad dialog kan den upp-
handlande enheten definiera de tekniska kra-
ven för upphandlingen på basis av de förslag 
till lösningar som framförs under upphand-
lingsförfarandet. 

Det föreslås att i 1 mom. föreskrivs om en 
allmän bestämmelse om utarbetande av tek-
niska specifikationer på ett sätt som garante-
rar en likvärdig behandling av anbudsgivarna 
och inte utgör ett hinder för konkurrens. I de 
tekniska specifikationerna bör man dessutom 
då det är möjligt ta hänsyn till kriterier avse-
ende tillgänglighet för funktionshindrade 
samt formgivning med tanke på samtliga an-
vändares behov. Kraven kan till exempel gäl-
la funktionshindrades tillträde till byggnader 
eller användningsegenskaper för teknisk ut-
rustning. Bestämmelsen grundar sig på arti-
kel 23.1 samt skäl 29 i ingressen i upphand-
lingsdirektivet. Vid utarbetandet av tekniska 
specifikationer skall man naturligtvis beakta 
skyldigheterna på annat håll i lagstiftningen, 
såsom bestämmelserna om tillgänglighet i 53 
§ i markanvändnings- och byggförordningen 
(895/1999). 

De tekniska specifikationerna kunde fram-
läggas genom hänvisning till standarder, tek-
niska godkännanden eller tekniska specifika-
tioner som hänför sig till projektering, beräk-
ning eller genomförande av byggentreprena-
der eller till framställning av produkter i den 
prioriteringsordning som framläggs. Då en 
sådan hänvisning till en standard eller en an-
nan teknisk definition används skall även så-

dana varor, tjänster eller material godkännas 
som inte överensstämmer med nämnda stan-
dard eller tekniska definition men som upp-
fyller de krav angående föremålet för upp-
handlingen som fastställs i dem. Av denna 
anledning skall hänvisningen följas av ut-
trycket ”eller likvärdig”. 

De tekniska specifikationerna kan medde-
las förutom genom hänvisning till en teknisk 
definition även genom framläggande av krav 
gällande prestanda och funktionella egenska-
per som förutsätts av föremålet för upphand-
lingen. Härvid kan anbudsgivarna lämna an-
bud som baseras på flera olika tekniska lös-
ningar. Villkoret att anbuden skall vara jäm-
förbara och att anbudsgivare inte diskrimine-
ras förutsätter att kraven gällande prestanda 
och funktionella egenskaper är tillräckligt 
exakta. De tekniska specifikationerna kan 
även utarbetas så att man delvis hänvisar till 
standarder och andra tekniska definitioner 
och delvis till krav gällande prestanda och 
funktionella egenskaper. Den upphandlande 
enheten kan dessutom meddela att den anser 
att uppfyllandet av vissa standarder eller and-
ra tekniska definitioner innebär att kraven 
gällande prestanda och funktionella egenska-
per är uppfyllda. 

I 3 mom. föreskrivs i enlighet med gällande 
upphandlingslagstiftning att de tekniska spe-
cifikationerna inte får innehålla en hänvis-
ning till en viss tillverkare eller varumärke, 
patent, produkttyp, ursprung eller produktion 
så att hänvisningen gynnar eller missgynnar 
vissa anbudsgivare. En sådan hänvisning får 
göras endast om föremålet för upphandlingen 
inte på annat sätt kan beskrivas med tillräck-
lig precision och begriplighet med hjälp av 
tekniska specifikationer. Hänvisningen skall 
följas av uttrycket ”eller likvärdig”. Denna 
rättsnorm har bland annat bekräftats i EG-
domstolens dom i mål C-359/93, kommissio-
nen mot Nederländerna (det s.k. Unix-fallet, 
REG 1995, s. I-157). Europeiska gemenska-
pernas domstol har i sin dom i mål C-59/00, 
Vestergaard (REG 2001, s. I-9505) ansett att 
bestämmelserna om fri rörlighet för varor i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen förutsätter att det även vid 
upphandling som faller utanför upphand-
lingsdirektivens tillämpningsområde är för-
bjudet att förutsätta en produkt av ett visst 
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märke om till detta krav inte bifogas uttryck-
et ”eller likvärdig”.  

De tekniska specifikationerna kan även gäl-
la produktionsmetoden, om kravet beträffan-
de produktionsmetod har ett direkt samband 
med kvaliteten eller övriga egenskaper hos 
den tjänst, vara eller byggarbete som utgör 
föremål för upphandlingen. Den upphand-
lande enheten kan således även kräva att 
produktionsmetoden skall vara miljövänlig, 
om detta krav hänger samman med föremålet 
för upphandlingen. Sådana tillåtna krav gäl-
lande produktionsmetod är till exempel pro-
duktion av livsmedel genom ekologisk od-
ling och elproduktion med hjälp av förnybara 
energikällor. 

För utarbetandet av tekniska specifikatio-
ner kan den upphandlande enheter föra en di-
alog bland annat med potentiella anbudsgiva-
re och tekniska experter. En sådan dialog bör 
i första hand ske skriftligen, till exempel i 
form av ett remissförfarande där det tydligt 
bör anges att det inte är fråga om ett anbuds-
förfarande som leder till ett beslut om upp-
handling. Den tekniska dialogen får inte leda 
till att konkurrensen hindras eller äventyra en 
likvärdig och icke-diskriminerande behand-
ling av anbudsgivarna. 

45 §. Tekniska specifikationer som gäller 
miljöegenskaper. Det föreslås att i denna pa-
ragraf föreskrivs om möjligheten att ställa 
krav gällande prestanda och funktionella 
egenskaper genom hänvisning till miljömär-
ken. Paragrafen är ny och den grundar sig på 
artikel 23.6 i upphandlingsdirektivet. Defini-
tionen av miljöegenskaper kan ske antingen 
genom hänvisning till specifikationerna för 
miljömärken eller genom att annars definiera 
dem som tekniska specifikationer i enlighet 
med 44 §. 

Den upphandlande enheten kan då den 
framlägger krav på miljöegenskaper använda 
sig av specifikationer för miljömärken eller 
delar av dessa. Villkoren för beviljande av 
miljömärken, dvs. miljömärkenas specifika-
tioner som gäller till exempel produkternas 
kvalitetsegenskaper, material eller bruksan-
visningar, skulle utgöra tekniska specifika-
tioner för offentliga upphandlingar. Använd-
ningen av specifikationerna för ett miljömär-
ke som tekniska specifikationer för föremålet 
för en upphandling förutsätter att de specifi-

kationer som man hänvisar till lämpar sig för 
en definition av egenskaperna hos föremålet 
för upphandlingen. Specifikationerna skall 
således ansluta till föremålet för upphand-
lingen och av denna anledning skall av speci-
fikationerna för miljömärket endast väljas 
sådana som ansluter till föremålet för upp-
handlingen. Till exempel kravet på kvalitets-
övervakning vid produktionen i specifikatio-
nerna för Nordiska miljömärket kan inte an-
ses ansluta till föremålet för upphandlingen 
på det sätt som avses i denna paragraf. Kvali-
tetsövervakningen kan vara en förutsättning 
som hänför sig till kandidatens eller anbuds-
givarens tekniska kvalifikationer. Ett eventu-
ellt krav som gäller den bör framläggas i 
samband med att kraven på kandidatens eller 
anbudsgivarens kvalifikationer eller de fakto-
rer som tillämpas vid utvärderingen anges. 

Enligt 2 mom. bör ett miljömärke som an-
vänds vid definieringen av miljöegenskaper-
na hos föremålet för upphandlingen också 
uppfylla de krav som hänför sig till faststäl-
landet av märket. Märket bör därmed ha ut-
vecklats på grundval av vetenskapliga rön 
genom ett förfarande i vilket samtliga berör-
da parter, såsom myndigheter, konsumenter, 
tillverkare, företrädare för detaljhandeln och 
miljöorganisationer, har haft möjlighet att 
delta. Dessutom förutsätts att märket är till-
gängligt för alla berörda parter. Med anled-
ning av dessa förutsättningar kan endast så-
dana miljömärken användas som har utarbe-
tats inom ramen för ett system som har har-
moniserats nationellt, multinationellt eller på 
gemenskapsnivå. Till följd av kravet på öp-
penhet är det möjligt att hänvisa bara till 
märken som är tillgängliga för producenterna 
och leverantörerna. Miljömärken som kan 
komma i fråga är bl.a. ordiska miljömärket 
och Europeiska unionens miljömärke. 

Enligt 3 mom. kan den upphandlande enhe-
ten meddela att en produkt eller tjänst som är 
försedd med ett visst miljömärke anses upp-
fylla kraven på miljöegenskaper som gäller 
de tekniska specifikationerna. Paragrafen gör 
det inte möjligt att kräva att produkten tillde-
lats rätten att använda ett visst miljömärke. 
Vid offentlig upphandling är den allmänna 
utgångspunkten för utarbetandet av tekniska 
specifikationer att man som grundval inte bör 
använda en viss organisations eller ett visst 
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företags metoder eller definitioner som gyn-
nar vissa aktörer. Något visst miljömärke kan 
dock anses vara en garanti för att produkten 
eller tjänsten uppfyller kraven. För att en lik-
värdig och icke-diskriminerande behandling 
skall tryggas skall den upphandlande enheten 
dock godta också andra bevis som anbudsgi-
varen lägger fram och som gäller uppfyllan-
det av kraven på miljöegenskaper. Dessa be-
vis kan bestå av t.ex. teknisk dokumentation 
från tillverkaren eller en teknisk rapport från 
ett erkänt organ. 

46 §. Påvisande av att anbudet svarar mot 
kraven. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om anbudsgivarens skyldighet att visa att an-
budet svarar mot anbudsförfrågan och om det 
sätt på vilket det är möjligt att visa att kraven 
i anbudsförfrågan uppfylls. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 23.4 och 23.5 i upp-
handlingsdirektivet. 

I 1 mom. fastställs att anbudsgivaren i sitt 
anbud skall påvisa att den vara, tjänst eller 
byggentreprenad som erbjuds svarar mot 
kraven i anbudsförfrågan. I rättspraxis är det 
vedertaget att anse att kravet på en likvärdig 
behandling av anbudsgivarna samt allmänna 
avtalsrättsliga principer förutsätter att anbu-
den svarar mot anbudsförfrågan. Den upp-
handlande enheten bör därmed förkasta så-
dana anbud som inte motsvarar kraven i an-
budsförfrågan. Därmed skall t.ex. sådana an-
bud som inte svarar mot de i anbudsförfrågan 
angivna tekniska specifikationerna eller and-
ra krav beträffande föremålet för upphand-
lingen uteslutas ur anbudsförfarandet. Anbu-
det skall förkastas såsom icke förenligt med 
villkoren för anbudsförfarandet också i det 
fall att det har inkommit efter utsatt tid eller 
är bristfälligt. 

Ett förkastande bör bedömas uttryckligen 
ur det perspektiv som gäller en likvärdig be-
handling av anbudsgivarna. Anbud som inte 
svarar mot anbudsförfrågan bör i regel för-
kastas. Den upphandlande enheten kan emel-
lertid be anbudsgivarna precisera och förtyd-
liga detaljer i anbuden, om detta inte äventy-
rar en likvärdig behandling av anbudsgivar-
na. I HFD:s beslut av 5.11.2001 liggare 2733 
ansågs det inte att en likvärdig behandling 
äventyrats på grund av brister i anbudet som 
gällt anbudets och prisvillkorens giltighet 
samt sådana brister i anbudet som gällt tek-

niska detaljer och som lett till att den upp-
handlande enheten hade bett anbudsgivarna 
precisera sina anbud. Möjligheten att be an-
budsgivaren precisera sitt anbud har behand-
lats också i HFD:s beslut av 26.11.1999 lig-
gare 3179, enligt vilket den upphandlande 
enheten, för att anbuden skall kunna mätas 
med samma mått, kan kontakta anbudsgiva-
ren för erhållande av kompletteringar och ut-
redningar. Förfarandet får emellertid inte in-
nebära att någon anbudsgivare ges möjlighet 
att bättra på sitt anbud. 

Enligt vedertagen rättspraxis förutsätter 
principerna om likabehandling av anbudsgi-
vare och öppenhet också att anbud som inte 
svarar mot villkoren för anbudsförfarandet 
förkastas. Därmed bör t.ex. anbud som in-
kommit efter utsatt tid uteslutas ur anbuds-
förfarandet (t.ex. HFD 3.9.1998 liggare 39 
och HFD 2.4.2003 liggare 810). Förkastandet 
av försenade anbud säkerställer att alla an-
budsgivare har samma tid på sig att utarbeta 
anbud och att innehållet i anbuden hemlig-
hålls under anbudstiden. 

I 2 mom. föreskrivs om situationer där de 
tekniska specifikationerna har definierats ge-
nom hänvisningar till standarder eller någon 
annan teknisk definition. I anbudet kan an-
budsgivaren visa att en tjänst uppfyller kra-
ven i anbudsbegäran, även om den inte mot-
svarar den tekniska definition som den upp-
handlande enheten använder. Som bevis på 
att kraven uppfylls kan anges t.ex. ett intyg 
som utfärdats av ett provningslaboratorium 
eller certifieringsorgan. På motsvarade sätt 
skall också intyg som utfärdats av organ i 
andra medlemsstater godkännas. Anbudsgi-
varen kan också inlämna en egen redogörelse 
om att de tekniska kraven uppfylls. Anbuds-
givaren är då skyldig att visa att de krav som 
den upphandlande enheten ställt uppfylls. 

Enligt 3 mom. kan anbudsgivaren, om den 
upphandlande enheten har utarbetat tekniska 
specifikationer på basis av kraven gällande 
prestanda eller funktionella egenskaper, visa 
att den erbjudna produkten eller varan är för-
enlig med anbudsförfrågan genom att visa att 
den stämmer överens med en relevant euro-
peisk eller internationell standard eller någon 
annan teknisk definition. Den upphandlande 
enheten har inte rätt att förkasta ett anbud så-
som icke överensstämmande med anbudsför-
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frågan, utom i situationer där en specifikation 
som följer en standard eller någon annan tek-
nisk definition inte lämpar sig för ändamålet 
eftersom den t.ex. gäller andra egenskaper än 
vad den upphandlande enheten har förutsatt i 
anbudsförfrågan. Anbudsgivaren skall härvid 
visa att en lösning som följer standarden upp-
fyller kraven beträffande prestanda eller 
funktionella egenskaper. 

Anbudsgivaren kan lägga fram olika utred-
ningar för att visa att anbudet svarar mot kra-
ven beträffande prestanda eller funktionella 
egenskaper. Om den upphandlande enheten 
anser att anbudsgivarens anbud inte uppfyller 
de angivna kraven, skall den beroende på hur 
allvarlig avsaknaden av förutsättningar är an-
tingen be anbudsgivaren komplettera anbudet 
eller förkasta anbudet såsom icke motsvaran-
de anbudsförfrågan. Den upphandlande enhe-
ten skall motivera sitt beslut. 

47 §. Alternativa anbud. I paragrafen före-
slås bestämmelser om förutsättningarna för 
godkännande av anbud som gäller alternativa 
sätt för genomförande av upphandlingen. Pa-
ragrafen grundar sig på artikel 24 i upphand-
lingsdirektivet och den motsvarar 42 § i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. 

Den upphandlande enheten har möjlighet 
att tillåta att anbudsgivarna föreslår alternati-
va sätt för genomförande av upphandlingen. 
Detta kan vara befogat t.ex. i sådana situatio-
ner där den upphandlande enheten inte har 
fullständig kännedom om produkterna på 
marknaden och vill ge anbudsgivarna chan-
sen att föreslå flera alternativ eller i situatio-
ner där den upphandlande enheten önskar att 
anbudsgivarna presenterar nya innovativa 
lösningar för genomförande av föremålet för 
upphandlingen. I praktiken kan det vara än-
damålsenligt att tillåta alternativ också när 
den upphandlande enheten misstänker att den 
på grund av höga krav som hänför sig till 
miljöaspekter eller andra aspekter inte får ett 
tillräckligt antal anbud, så att genuin konkur-
rens inte uppkommer. 

Tillåtandet av alternativ förutsätter i prakti-
ken att den upphandlande enheten utarbetar 
en allmän definition av föremålet för kon-
traktet som innehåller minimikraven för fö-
remålet för upphandlingen. Utöver detta ut-
arbetar den upphandlande enheten alternativa 

definitioner av föremålet för kontraktet som 
innefattar t.ex. högre krav i anslutning till 
miljöaspekterna eller de tekniska egenska-
perna. 

Den upphandlande enheten bör i upphand-
lingsannonsen meddela om den godkänner 
uppställande av alternativ. Om detta inte an-
ges får alternativ inte godkännas. Bestäm-
melsen grundar sig på artikel 24.2 i upphand-
lingsdirektivet. Enligt 42 § i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet är det alltid möjligt att framföra 
alternativ, om detta inte uttryckligen för-
bjuds, så bestämmelsen skiljer sig till denna 
del från den gällande lagstiftningen. 

Enligt 2 mom. får ett alternativt anbud inte 
förkastas enbart på grund av att det skulle 
leda till genomförandet av en upphandling av 
annan kategori. Syftet med bestämmelsen är 
att främja tillvaratagandet av nya innovativa 
lösningar vid offentlig upphandling. Syftet 
med bestämmelsen är att främja tillvarata-
gandet av nya innovativa lösningar vid of-
fentlig upphandling. 

Godkännandet av alternativa sätt för ge-
nomförande av byggentreprenader har be-
handlats i EG-domstolens dom i mål C-
243/89, Storebelt (REG specialutgåvan 1993, 
s. I-3353). Domstolen betraktade som tillåtet 
ett förfarande där en broentreprenad kunde 
genomföras enligt tre alternativa modeller, 
förutsatt att anbudsgivaren betalade ritnings-
kostnaderna för de alternativa planerna. 

48 §. Underentreprenad. I paragrafen före-
skrivs om den upphandlande enhetens möj-
lighet att kräva upplysningar om planerade 
underentreprenader och att förutsätta under-
entreprenader. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
44 § 1 mom. och paragrafens 2 mom. mot-
svarar 15 § 1 mom. i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet. I artikel 25 i upphandlingsdirekti-
vet överlåts åt medlemsstaterna att utfärda 
bestämmelser om saken. För att de upphand-
lande enheterna skall ha prövningsrätt i fråga 
om detta föreslås att bestämmelsen inte skall 
vara tvingande. Den upphandlande enheten 
har därmed rätt att kräva att anbudsgivarna i 
sina anbud skall ange vilken del av kontrak-
ten som de avser att lägga ut samt vilka un-
derentreprenörer som föreslås. Ordalydelsen 
i det föreslagna 1 mom. motsvarar 44 § 1 
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mom. i den gällande förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet. 

Upplysningen om de planerade underentre-
prenaderna och om underentreprenörerna kan 
vara av betydelse för den upphandlande en-
hetens kartläggning av ekonomiska och and-
ra risker som är förknippade med upphand-
lingen. Den upphandlande enheten kan an-
vända dessa upplysningar vid bedömningen 
av anbudsgivarens tekniska eller ekonomiska 
kvalifikationer. Även om det ur avtalsrättsligt 
perspektiv i praktiken vanligen inte råder nå-
gon oklarhet om vem som har ansvaret för ett 
anbud föreslås för tydlighetens skull bli före-
skrivet, i enlighet med artikel 25 i upphand-
lingsdirektivet, också om ansvaret som hu-
vudman för anbudet oberoende av vad som i 
anbudet angetts för underentreprenadernas 
del. 

I 2 mom. föreskrivs om den upphandlande 
enhetens rätt att ålägga koncessionshavaren 
att av byggentreprenader som anknyter till en 
byggkoncession låta minst 30 procent av 
byggkoncessionens totala värde utföras som 
underentreprenader. Den upphandlande enhe-
ten kan utöver den uttryckliga skyldigheten 
att låta en andel av byggentreprenaden utfö-
ras på underentreprenad erbjuda anbudsgi-
varna en möjlighet att öka denna andel. Den 
upphandlande enheten kan också be kandida-
terna fastställa det totala värdet av det 
byggarbete som de ämnar låta utföra i form 
av underentreprenader. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 60 i upphandlingsdirektivet. 

15 § 1 mom. i den gällande förordningen 
om upphandling som överstiger tröskelvärdet 
motsvarar till sitt huvudsakliga innehåll den 
föreslagna bestämmelsen. Enligt 15 § 1 
mom. i förordningen kan den upphandlande 
enheten emellertid också kräva att anbudsgi-
varna i sitt anbud meddelar vilka byggarbe-
ten som kommer att genomföras som under-
entreprenader. Eftersom föremålet för bygg-
koncessioner ofta är mycket omfattande och 
genomförandet av byggarbetet ofta sker un-
der en lång tidsperiod är det ofta omöjligt att 
i anbudsskedet ge några bindande besked om 
underentreprenader. Det föreslås att bestäm-
melsen till dessa delar ändras jämfört med 
vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. i förord-
ningen. Om det är fråga om en grupp som in-
rättats för en byggkoncession eller dess an-

knutna företag som avses i 23 § 3 mom. i 
lagförslaget existerar inget underentrepre-
nadsförhållande.  

I det skede då upphandlingskontraktet sluts 
är det möjligt att förutsätta att underentrepre-
naderna och underentreprenörerna specifice-
ras. För byggprojektens del är det möjligt att 
förutsätta att underentreprenörerna namnges 
t.ex. i enlighet med de allmänna avtalsvillko-
ren för byggentreprenader YSE 98. Enligt § 7 
i avtalsvillkoren skall beställaren godkänna 
entreprenörens viktigaste underentreprenörer 
och underleverantörer innan dessa anlitas. 
Beställaren kan endast av giltiga skäl förbju-
da anlitandet av underentreprenörer eller un-
derleverantörer. 

Bestämmelsen syftar till att göra det möj-
ligt för den upphandlande enheten att utöva 
prövningsrätt för att minska de risker som är 
förknippade med stora byggarbeten. Paragra-
fen gör det även möjligt att förbättra små och 
medelstora företags ställning vid upphand-
ling som gäller stora byggarbeten. 

49 §. Specialvillkor för upphandlingskon-
trakt. Specialvillkor för upphandlingskon-
trakt kan gälla till exempel stödjande av yr-
keskunskaper på arbetsplatser, anställande av 
personer med sysselsättningsproblem, be-
kämpning av arbetslöshet, utbildning av ar-
betslösa och unga eller anställande av perso-
ner med funktionshinder. I fråga om miljö-
aspekter kan specialvillkoren till exempel 
gälla nivån på eller genomförandet av miljö-
skyddet. De villkor som uppställs i upphand-
lingskontraktet får inte vara direkt eller indi-
rekt diskriminerande och de skall hänföra sig 
till genomförandet av upphandlingskontrak-
tet. Specialvillkoren skall dessutom överens-
stämma med gemenskapens regelverk. 

Specialvillkorens godtagbarhet har behand-
lats i EG-domstolens dom i mål C-31/87, Be-
entjes (REG, specialutgåvan, 1988, s. 4635), 
som gällde ett villkor om sysselsättnings-
skyldighet, samt i domen i mål C-225/98, 
Nord-pas-de-Calais (REG 2000, s. I-7445), 
som gällde ett villkor om en kampanj mot ar-
betslöshet. Specialvillkor ansågs vara tillåtna 
då de stämde överens med fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen, var 
icke-diskriminerande och hade angivits i 
upphandlingsannonsen eller förfrågningsun-
derlaget. Europeiska gemenskapernas dom-
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stol ansåg att principen om icke-
diskriminering bland annat förutsätter att 
krav på sysselsättning av arbetslösa som an-
vänds som specialvillkor inte kan begränsas 
till nationella eller lokala arbetslösa.  

Eftersom villkoren för genomförandet av 
upphandlingskontraktet kan ha betydelse för 
innehållet i anbuden och till exempel för an-
budspriserna, bör de anges på förhand i upp-
handlingsannonsen eller i förfrågningsunder-
laget, så att anbudsgivarna kan beakta dem 
vid utarbetandet av anbud. Paragrafen är ny 
och den motsvarar artikel 26 i upphandlings-
direktivet. 

Paragrafens 2 mom. uppfyller villkoren i 
ILO:s konvention nr 94 (Arbetsklausuler i 
kontrakt där en offentlig myndighet är part) 
som ratificerades 1951. Med konventionen 
syftar man till att säkerställa att villkoren i 
anställningsförhållandena uppfylls på ett lik-
värdigt sätt i alla situationer. På grund av att 
förpliktelsen anknyter till ett entreprenadkon-
trakt som upprättas efter konkurrensutsättan-
det, behandlas inte tvister angående förplik-
telsens innehåll eller tolkning i marknads-
domstolen. 

50 §. Skyldigheter avseende bestämmelser 
om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd 
och arbetsförhållanden. Den föreslagna be-
stämmelsen grundar sig på artikel 27 i upp-
handlingsdirektivet, där medlemsstaterna ges 
en möjlighet att besluta om skyldigheten i 
enlighet med bestämmelsen i den nationella 
lagstiftningen. Förslaget till bestämmelse 
grundar sig på 45 § i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet, förutom att den till sin ordalydelse 
är mindre förpliktande och lämnar utrymme 
för den upphandlande enhetens egna beslut i 
ärendet. 

Den upphandlande enheten kan i anbuds-
förfrågan för anbudsgivarna ange de myn-
digheter hos vilka anbudsgivaren kan få upp-
gifter om skyldigheterna avseende beskatt-
ning, miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhål-
landen eller arbetsvillkor i Finland. I 45 § 1 
mom. i den gällande förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet för-
pliktas den upphandlande enheten att medde-
la upplysningar om de ovan nämnda myn-
digheterna. Bestämmelsen har upplevts som 
alltför strikt för de upphandlande enheterna 

och det föreslås därför att ordalydelsen luck-
ras upp. De upphandlande enheterna bör 
dock beakta att de genom att upplysa kandi-
daterna och anbudsgivarna om de myndighe-
ter som avses i bestämmelsen särskilt inom 
byggentreprenader och tjänsteupphandling 
kan försöka hindra osunda fenomen som fal-
ler inom ramen för grå ekonomi och främja 
kandidaternas och anbudsgivarnas insikter i 
de bestämmelser som tillämpas i Finland och 
se till att kandidaterna och anbudsgivarna är 
medvetna om att den upphandlande förutsät-
ter att dessa bestämmelser iakttas.  

I skäl 34 i upphandlingsdirektivet ges ex-
empel på lagstiftning som skall tillämpas vid 
fullgörandet av upphandlingskontrakt. Såle-
des tillämpas vid fullgörandet av upphand-
ling vid sidan av övrig lagstiftning gällande 
lagar, förordningar och kollektivavtal röran-
de anställningsvillkor och arbetarskydd, på 
såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, 
förutsatt att dessa bestämmelser och tillämp-
ningen av dem överensstämmer med gemen-
skapsrätten.  

För gränsöverskridande verksamhet, när 
arbetstagare i en medlemsstat utför tjänster i 
en annan medlemsstat i samband med fullgö-
randet av ett upphandlingskontrakt, skall vid 
utstationering av arbetstagare i en annan 
medlemsstat i samband med tillhandahållan-
de av tjänster iakttas de nationella bestäm-
melser som grundar sig på Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 96/71/EG om utsta-
tionering av arbetstagare i samband med till-
handahållande av tjänster. I Finland har dessa 
skyldigheter genomförts genom lagen om ut-
stationerade arbetstagare (1146/1999). 

För anbudsgivarna kan uppgifterna i an-
slutning till de skyldigheter som avses i den-
na paragraf vara av väsentlig betydelse, och 
de kan påverka anbudsgivarens möjligheter 
att utföra till exempel en byggentreprenad el-
ler en tjänst som förutsätter utstationering av 
arbetskraft i en annan medlemsstat. Tillgång-
en till uppgifter främjar uppfyllandet av må-
len för fri rörlighet för varor och tjänster 
samt det praktiska genomförandet av kraven i 
samband med miljöskydd och skydd av ar-
betstagare.  

Den upphandlande enhetens information 
begränsar sig till angivande av vilka myndig-
heter som ansvarar för tillhandahållande av 
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information om beskattning, miljöskydd, ar-
betarskydd och arbetsförhållanden. Den upp-
handlande enheten är således inte skyldig att 
till exempel lösa tolkningsproblem gällande 
tillämpningsområdet för kollektivavtal.  

Enligt 1 mom. skall den upphandlande en-
heten även kräva att anbudsgivarna bekräftar 
att de utformat sina anbud med hänsyn till de 
skyldigheter gällande beskattning, miljö-
skydd, arbetarskydd och arbetsförhållanden 
som avses i paragrafen. Anbudsgivarna skall 
således på den upphandlande enhetens begä-
ran i sitt anbud meddela att de har beaktat till 
exempel de lagstiftade skyldigheter som hän-
för sig till anställning av arbetstagare eller 
arbetarskydd som gäller vid platsen för ut-
förande av en tjänst eller en byggentreprenad 
och som syftar till att förhindra användning 
av arbetskraft till sämre villkor än de som 
förutsätts i lagstiftningen. 

Enligt 2 mom. inverkar anbudsgivarens be-
kräftelse av att skyldigheterna gällande be-
skattning, miljöskydd, arbetarskydd och ar-
betsförhållanden uppfyllts inte på gransk-
ningen av exceptionellt låga anbud. Excep-
tionellt låga anbud får inte förkastas utan att 
orsakerna till det låga anbudspriset reds ut. 
Enligt 54 § i lagförslaget kan å andra sidan 
en anbudsgivare som har försummat sin 
skyldighet att betala skatter eller social-
skyddsavgifter, gjort sig skyldig till en all-
varlig förseelse i sin yrkesverksamhet eller 
har dömts för en lagstridig handling uteslutas 
ur anbudsförfarandet. Ovan nämnda grunder 
kan till exempel hänföra sig till brott mot be-
stämmelser om arbetar- eller miljöskydd. 

51 §. Kommunikation. I denna paragraf fö-
reskrivs om metoderna för sändande av de 
annonser och handlingar som hänför sig till 
upphandlingsförfarandet. Paragrafen grundar 
sig på artikel 42.1 och 42.2 i upphandlingsdi-
rektivet. I 31 § 2 mom. i den gällande för-
ordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet föreskrivs om givande av an-
bud skriftligen eller med elektroniska medel 
samt om förutsättningarna för användning av 
elektroniska medel.  

Det informationsutbyte som hänför sig till 
upphandlingsförfarandet kan ske per post, 
fax eller elektroniska medel. Den upphand-
lande enheten kan besluta om de kommuni-
kationsmedel som används med beaktande av 

föremålet för upphandlingen och dess om-
fattning. Om det förutsätts att i anbuden ingår 
till exempel ritningar eller prover, bör detta 
naturligtvis beaktas då man överväger vilka 
kommunikationsmedel som skall användas. 
Vid valet av kommunikationsmedel bör sär-
skild uppmärksamhet fästas vid icke-
diskriminering, varför kommunikationsmed-
len bör vara allmänt tillgängliga.  

I artikel 42.3 till 42.6 i upphandlingsdirek-
tivet samt i bilaga X till direktivet finns be-
stämmelser av teknisk natur som ansluter till 
informationsutbytet och som bland annat 
gäller den utrustning som används vid elek-
tronisk informationsförmedling, kryptering, 
elektronisk signatur samt konfidentialitet vid 
behandlingen av elektroniskt förmedlad in-
formation. Enligt artikel 79 i) i upphand-
lingsdirektivet har Europeiska gemenskaper-
nas kommission rätt att ändra bestämmelser-
na om och de tekniska kraven på utrustning-
en för elektronisk mottagning enligt i bilaga 
X. Nämnda skyldigheter som hänför sig till 
kommunikation i upphandlingsdirektivet är 
av teknisk natur och det är sannolikt att de 
kommer att ändras till följd av den tekniska 
utvecklingen. Därför föreslås att närmare be-
stämmelser om kraven gällande kommunika-
tion utfärdas genom förordning.  
 
8 kap. Val av kandidater och anbuds-

givare samt val av anbud 

52 §. Bedömning av kandidaters och an-
budsgivares lämplighet. I denna paragraf fö-
reskrivs allmänt om bedömningen av lämp-
ligheten hos kandidater och anbudsgivare i 
enlighet med principen om att upphandlings-
förfarandet genomförs i successiva steg. Pa-
ragrafen är ny och den motsvarar artikel 44.1 
i upphandlingsdirektivet. I den gällande upp-
handlingslagen uttrycks denna skyldighet in-
direkt. 

Enligt denna paragraf skall bedömningen 
av kandidaternas och anbudsgivarnas lämp-
lighet ske innan anbuden jämförs. Således 
skall den upphandlande enheten innan den 
börjar jämföra anbuden överväga om kandi-
daten eller anbudsgivaren skall uteslutas ur 
anbudsförfarandet på basis av de grunder för 
uteslutning som fastställs i kapitlet, bedöma 
om kandidaterna och anbudsgivarna uppfyl-



 RP 50/2006 rd 
  

 

99

ler de i anbudsförfrågan angivna minimikra-
ven beträffande ekonomisk och finansiell si-
tuation samt tekniska och yrkesmässiga kva-
lifikationer samt göra det urval av anbudsgi-
vare som inbjuds att delta anbudsförfarandet 
vid selektivt förfarande, förhandlat förfaran-
de och konkurrenspräglad dialog. Den upp-
handlande enheten kan dock även senare ute-
sluta en kandidat eller en anbudsgivare ur 
anbudsförfarandet på basis av 53 och 54 § 
om den upphandlande enheten får kännedom 
om att en grund för uteslutning föreligger.  

I de nya upphandlingsdirektiven har man 
försökt göra uppdelningen av anbudsförfa-
randet i successiva steg tydligare. Avskiljan-
det av bedömningen av kandidaternas och 
anbudsgivarnas egenskaper och behörighet 
från de faktorer som hänför sig till föremålet 
för upphandlingen, dvs. bedömningen av in-
nehållet i anbuden, ökar upphandlingsförfa-
randets objektivitet och öppenhet och insy-
nen i förfarandet samt förbättrar anbudsgi-
varnas rättsskydd. Den upphandlande enhe-
ten skall meddela de minimikrav som förut-
sättas av kandidaterna eller anbudsgivarna på 
förhand samt bedöma uppfyllandet av dessa 
och tillämpningen av uteslutningsgrunder i 
ett särskilt skede av upphandlingsförfarandet. 
De beslut som påverkar anbudsgivarnas 
ställning skall motiveras och delges berörda 
parter i enlighet med med 73 §. 

I praktiken har åtskiljandet av valet av an-
budsgivare och anbud inom upphandlingsför-
farandet varit bristfälligt. Detta har bland an-
nat lett till en upphandlingspraxis där grunder 
som hänför sig till anbudsgivarens behörig-
het och jämförelsegrunder som anknyter till 
föremålet för anbudet inte har skilts åt från 
varandra och där bedömning av anbudsgi-
varnas lämplighet har skett i samband med 
att anbuden jämförts. I sådana fall har det 
stora antalet faktorer som skall jämföras lett 
till tungrodda bedömningsförfaranden som 
inte uppfyller kraven på tillräcklig öppenhet. 
Situationer som ger utrymme för tolkning har 
även uppstått när den upphandlande enheten 
inte har uteslutit anbudsgivaren ur upphand-
lingsförfarandet på grund av en grund för 
uteslutning, utan har tagit grunden i beaktan-
de då anbuden har jämförts. 

EG-domstolen har i sin dom i mål C-
315/01, Gesellschaft für Abfallentsorgnungs-

Technik (GAT) (REG 2003, s. I-6351) bekräf-
tat principen om åtskiljande av anbudsgivar-
nas behörighet och jämförelsen av anbud och 
ansett att man vid jämförelsen av anbud inte 
kan beakta faktorer som gäller anbudsgivar-
nas lämplighet. Även högsta förvaltnings-
domstolen har i sina beslut HFD 12.12.2003 
liggare 3202 samt HFD 6.10.2004 liggare 
2514 tagit upp frågan och ansett att upphand-
lingsförfarandet är en process i två steg, där 
anbudsgivarens tekniska, ekonomiska och 
övriga förutsättningar för fullgörande av 
upphandlingen skall bedömas först. Om så-
dana förutsättningar inte föreligger kan den 
upphandlande enheten utesluta anbudsgiva-
ren ur upphandlingsförfarandet. Efter detta 
jämförs anbuden för de anbudsgivare som 
inte har uteslutits ur anbudsförfarandet.  

53 §. Uteslutning av kandidater och an-
budsgivare som gjort sig skyldiga till vissa 
brott. Det föreslås att i denna paragraf före-
skrivs om uteslutning av kandidater och an-
budsgivare som gjort sig skyldiga till vissa 
brott ur anbudsförfarandet. I artikel 45 i upp-
handlingsdirektivet uppräknas de gemen-
skapsbestämmelser som gäller brott som 
medför obligatorisk uteslutning. De brott 
som leder till obligatorisk uteslutning räknas 
upp i följande föreskrifter och avtal: artikel 
2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/773/RIF, 
artikel 1 i konventionen om skydd av Euro-
peiska gemenskapernas finansiella intressen, 
rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 
1991 om åtgärder för att förhindra att det fi-
nansiella systemet används för tvättning av 
pengar, artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 
1997 respektive artikel 3.1 i rådets gemen-
samma åtgärd 98/742/RIF. Den sistnämnda 
bestämmelsen har upphävts genom rådets 
rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot 
korruption inom den privata sektorn, vars ar-
tikel 2.1 a om bestickning inom den privata 
sektorn motsvarar artikel 3.1 i den upphävda 
gemensamma åtgärden. 

De brott som uppräknas i ovannämnda ge-
menskapsbestämmelser motsvaras i Finlands 
strafflag (39/1889) av deltagande i en organi-
serad kriminell sammanslutnings verksamhet 
enligt 17 kap. 1 a §, givande av muta enligt 
16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 
16 kap. 14 §, givande av muta i näringsverk-
samhet enligt 30 kap. 7 §, skattebedrägeri en-



 RP 50/2006 rd 
  

 

100

ligt 29 kap. 1 och 2 §, subventionsbedrägeri 
enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedräge-
ri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk 
enligt 29 kap. 7 §, penningtvätt enligt 32 kap. 
6 § samt grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §. 

Enligt 5 punkten i momentet skulle även en 
anbudssökande eller anbudsgivare, som har 
gjort sig skyldig till ockerliknande diskrimi-
nering i arbetslivet enligt 47 kap. 3 a § i 
strafflagen, uteslutas ur anbudsförfarandet. 
Ockerliknande diskriminering i arbetslivet 
kommer i fråga då en arbetssökande eller ar-
betstagare genom en förbjuden diskrimine-
ringsgrund försätts i märkbart ofördelaktig 
ställning genom att arbetssökandens eller ar-
betstagarens ekonomiska trångmål eller an-
nars trängda läge, beroende ställning, oför-
stånd, lättsinne eller okunnighet utnyttjas. En 
fängelsedom för ockerliknande diskrimine-
ring skulle vara ett bevis på att arbetsgivaren 
medvetet har utnyttjat det nödställda läget en 
arbetstagare av till exempel utländsk här-
komst och bristande språkkunskaper befinner 
sig i, och till skillnad från övriga arbetstaga-
re, tillämpat betydligt sämre arbetsvillkor för 
denne än vad lagen och kollektivavtalen för-
utsätter.  

Den upphandlande enheten har inte 
prövingsrätt när det gäller uteslutning av en 
kandidat eller anbudsgivare som har begått 
ett brott som avses i 1 mom., utan den måste 
utesluta en sådan kandidat eller anbudsgivare 
ur anbudsförfarandet. Uteslutandet förutsätter 
en dom som vunnit laga kraft, vilket innebär 
att den upphandlande enheten inte har någon 
skyldighet att utesluta en anbudsgivare på 
grund av en pågående förundersökning eller 
domstolsbehandling som gäller nämnda 
brott. Dessutom skall det som föreskrivas i 
lagen om näringsförbud (1059/1985) beaktas. 

Enligt 1 mom. skall domen för de nämnda 
brotten framgå av ett straffregisterutdrag, 
vilket begränsar möjligheten att använda 
grunden för uteslutning i situationer där 
uppgiften om en dom för ett visst brott har 
avförts ur straffregistret. Enligt 10 § i straff-
registerlagen (770/1993) utplånas uppgifter 
om villkorligt fängelse och samfundsbot ur 
straffregistret sedan fem år förflutit, uppgifter 
om ovillkorligt fängelsestraff på högst två år 
sedan tio år förflutit och uppgifter om 
ovillkorligt fängelsestraff på över två år 

sedan tjugo år förflutit från det den 
lagakraftvunna domen gavs. Bötesstraff 
framgår inte ur straffregistret, vilket innebär 
att bötesstraff inte berättigar till användning 
av grunden för uteslutning. 

På grund av den proportionalitetsprincip 
som tillämpas inom offentlig upphandling 
kan de lindriga formerna av ovan nämnda 
brott inte komma i fråga som obligatoriska 
grunder för uteslutning, men beroende på 
brottets art kan en anbudsgivare uteslutas 
med stöd av en grund som nämns i 54 § 1 
mom. 3 eller 4 punkten.  

Den som dömts för nämnda brott kan vara 
en person i ledningen för det företag, den 
sammanslutning eller övrig juridisk person 
som har lämnat in en anbudsansökan eller ett 
anbud, såsom dess verkställande direktör, 
vice verkställande direktör, styrelseordföran-
de eller en person i motsvarande ställning, 
samt även en person som är behörig att re-
presentera kandidaten eller anbudsgivaren el-
ler fatta beslut eller har kontrollbehörighet. 
Även ett företag eller annan juridisk person 
som på grund av nämnda brott har dömts till 
samfundsbot enligt 9 kap. i strafflagen skall 
uteslutas ur anbudsförfarandet. I paragrafens 
3 mom. menas med dom även samfundsbot. 

Uteslutningen av en kandidat eller en an-
budsgivare på grund av denna paragraf skall 
ske omedelbart då den upphandlande enheten 
har fått kännedom om den lagakraftvunna 
domen. Den upphandlande enheten är inte 
skyldig att be kandidaterna eller anbudsgi-
varna visa att de inte belastas av en sådan 
grund för uteslutning som avses i denna pa-
ragraf. Av den upphandlande enheten kan 
dock förutsättas noggrannhet och aktivitet 
om det finns anledning att misstänka att en 
grund för uteslutning föreligger och enheten 
är skyldig att vidta åtgärder om den delges 
information eller misstankar om att en grund 
för uteslutning föreligger. 

Den upphandlande enheten kan göra un-
dantag från den skyldighet att utesluta en 
kandidat eller anbudsgivare som har gjort sig 
skyldig till brott som nämns i 1 mom. bara på 
grund av tvingande allmänt intresse. Detta 
skulle således endast gälla specialfall, såsom 
situationer där endast en anbudsgivare, som 
belastas av en grund för uteslutning som av-
ses i denna paragraf, har lämnat anbud i ett 
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brådskande upphandlingsförfarande som för-
anletts av en naturhändelse. En uteslutning 
av anbudsgivaren i en sådan situation skulle 
äventyra hela projektet och orsaka allvarlig 
skada för samhället. Undantag från uteslut-
ning kan utöver av tvingande allmänt intresse 
även motiveras med att det tidigare brottsliga 
förfarandet inte har någon betydelse för ge-
nomförandet av projektet, t.ex. om den döm-
da personen inte längre arbetar i en ansvars-
ställning i det företag som lämnat anbudet.  

54 §. Andra grunder för uteslutning. Det 
föreslås att i denna paragraf föreskrivs om 
möjligheten att utesluta en anbudsgivare ur 
ett anbudsförfarande på basis av vissa andra 
grunder för uteslutning. Paragrafen grundar 
sig på artikel 45.2 i upphandlingsdirektivet 
och den motsvarar till sitt huvudsakliga inne-
håll 35 § 2 mom. i förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet.  

Syftet med denna paragraf är att minska de 
ekonomiska risker som beror på leverantö-
rens svaga ekonomiska ställning och övriga 
risker som beror på andra faktorer och som 
ansluter sig till genomförandet av upphand-
lingen. Den upphandlande enheten skall ha 
prövningsrätt i fråga om användningen av 
grunden för uteslutning. Utnyttjande av rät-
ten till uteslutning förutsätter inte att detta 
nämns i förfrågningsunderlaget eller upp-
handlingsannonsen, även om detta rekom-
menderas. Vid uteslutning av kandidater och 
anbudsgivare bör den upphandlande enheten 
iaktta protportionalitetsprincipen. Eftersom 
uteslutandet av en anbudsgivare ur anbuds-
förfarandet är en drastisk åtgärd, bör vid 
prövningen av uteslutningen beaktas till ex-
empel hur allvarlig förseelsen eller försum-
melsen är, dess art och omfattning, dess 
samband med föremålet för upphandlingen, 
den tid som förflutit sedan förseelsen eller 
försummelsen skedde, eventuella andra på-
följder samt eventuella avhjälpande åtgärder 
av den som gjort sig skyldig till förseelsen el-
ler försummelsen. Principerna om likvärdig-
het och icke-diskriminering förutsätter att 
grunderna för uteslutning tillämpas på sam-
ma sätt på alla kandidater och anbudsgivare.  

Enligt 1 mom. 1 punkten kan på grund av 
svag ekonomisk situation uteslutas en kandi-
dat eller anbudsgivare som är försatt i kon-
kurs eller har avbrutit sin affärsverksamhet 

eller om ackord, skuldarrangemang eller 
skuldsaneringsprogram har fastställts för 
kandidaten eller anbudsgivaren. Enligt 2 
punkten är det även möjligt att utesluta en 
kandidat eller anbudsgivare ur anbudsförfa-
randet om ett ovan nämnt förfarande är an-
hängigt. 

En sådan lagstridig handling i anslutning 
till yrkesutövning som avses i 1 mom. 3 
punkten är till exempel brott mot konkurrens-
lagstiftningen,  arbetslags tiftningen eller 
jämställdhets lagstiftningen. Även miljöbrott 
i enlighet med 48 kap. strafflagen eller brott i 
anslutning till marknadsföring och konkur-
rens enligt 30 kap. strafflagen kan komma i 
fråga. Uteslutning av en kandidat eller an-
budsgivare som har gjort sig skyldig till ett 
brott förutsätter en lagakraftvunnen dom. De 
principer som iakttas i samband med detta 
behandlas i 53 §. 

En lagstridig handling enligt 1 mom. 3 
punkten eller en allvarlig förseelse i yrkes-
verksamheten enligt 4 punkten är till exem-
pel brott mot nationella eller gemenskapens 
föreskrifter och regler om arbetsförhållanden 
eller arbetarskydd samt underlåtenhet att 
iaktta arbets- eller kollektivavtal. I gräns-
överskridande fall kan som en allvarlig för-
seelse i yrkesverksamheten eller en lagstridig 
handling i anslutning till yrkesutövningen 
även anses verksamhet som strider mot na-
tionell lagstiftning som grundar sig på Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG 
om utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Även un-
derlåtenhet att iaktta miljölagstiftningen kan 
anses som en allvarlig förseelse. Den som 
gjort sig skyldig till en sådan allvarlig förse-
else eller lagstridig handling som avses i 3 
och 4 punkten i detta moment kan vara en 
kandidat eller anbudsgivare som är en fysisk 
person. När det gäller juridiska personer kan 
det till exempel vara fråga om ett brott för 
vilket den juridiska personen har dömts till 
samfundsbot i enlighet med 9 kap. i straffla-
gen. När det gäller företag och övriga juri-
diska personer föreligger en grund för ute-
slutning om den allvarliga förseelsen eller 
den lagstridiga handlingen i fråga har begåtts 
av en person i företagets eller den juridiska 
personens ledning eller en person som är be-
hörig att företräda dem eller att fatta beslut 
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eller har kontrollbehörighet. 
Som allvarlig förseelse i yrkesverksamhe-

ten kan även anses missförhållanden i sam-
band med produktionen av tjänster som kon-
staterats i samband med tillsynen över till-
ståndssystemet i anslutning till den privata 
social- och hälsovården. I 16-18 § i lagen om 
tillsyn över privat socialservice (1996/603) 
samt i 20-22 § i lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990) föreskrivs om länssty-
relsens behörighet att ingripa i missförhål-
landen som gäller produktionen av tjänster, 
meddela föreskrifter om avhjälpande av 
bristfälligheterna, vid vite förplikta den som 
saken gäller att iaktta de angivna föreskrif-
terna, förbjuda användningen av en verksam-
hetsenhet eller del därav eller avbryta till-
handahållandet av tjänster. Ovan nämnda till-
synsåtgärder kan berättiga till uteslutande av 
en kandidat eller anbudsgivare ur ett anbuds-
förfarande på grund av en allvarlig förseelse i 
yrkesverksamheten. Den upphandlande enhe-
ten bör dock pröva varje fall särskilt. 

Vid tjänsteupphandling som förutsätter en 
personlig arbetsinsats kan som en allvarlig 
förselse som berättigar till uteslutning även 
komma i fråga ett brott, en försummelse eller 
en motsvarande handling som begåtts av en 
person som ansvarar för tillhandahållandet av 
tjänsten, om handlingen inverkar på tillhan-
dahållarens tillförlitlighet vid erbjudandet av 
tjänsten. Beaktandet av kraven på proportio-
nalitet förutsätter emellertid att uteslutningen 
inte är oskälig i relation till hur allvarlig 
handlingen är. Uteslutning av en kandidat el-
ler en anbudsgivare ur ett anbudsförfarande 
på grund av en allvarlig förseelse i yrkes-
verksamheten är möjlig endast om den upp-
handlande enheten kan bevisa att en sådan 
handling har begåtts.  

Högsta förvaltningsdomstolen har behand-
lat uteslutning av en kandidat på grund av en 
allvarlig förseelse i yrkesverksamheten i sitt 
beslut HFD 9.6.2004 liggare 1395. Förutsätt-
ning för uteslutning ansågs föreligga i en si-
tuation där det i faktureringen från ett företag 
som hade inlämnat en anbudsansökan före-
kom oklarheten som rättats till först när den 
upphandlande enheten hade begärt och utar-
betat utredningar. I avgörandet ansågs en fel-
fri fakturering ha så stor betydelse för det 
ömsesidiga förtroendet mellan parterna att 

oklarheter i detta hänseende berättigade till 
uteslutning av företaget ur anbudsförfaran-
det. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 
uteslutning inte förutsätter att felet är riktat 
mot den upphandlande enhet som åberopar 
det, och uteslutning kunde därför ske i det 
berörda fallet trots att bolagets verksamhet 
hade överförts till ett annat bolag med sam-
ma ägare.  

I 1 mom. 5 punkten möjliggörs uteslutning 
av en anbudsgivare som har försummat att 
betala skatter eller socialskyddsavgifter. En-
ligt konkurrensrådets rättspraxis föreligger 
dock ingen grund för uteslutning i situationer 
där ett betalningsprogram har fastställts för 
företaget på grund av obetalda skatter. 

Enligt 1 mom. 6 punkten kan uteslutning 
även ske om en kandidat eller anbudsgivare 
har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då 
den lämnat uppgifter som gäller anbudsgiva-
rens lämplighet. Förslaget motsvarar till des-
sa delar gällande lagstiftning. Däremot ingår 
i den gällande upphandlingslagstiftningen 
ingen uttrycklig bestämmelse om uteslutning 
av kandidater eller anbudsgivare när dessa 
försummar att lämna de uppgifter som krävs. 
I rättspraxis har man dock ansett att kravet på 
likvärdig behandling av kandidater och an-
budsgivare ger en möjlighet att förkasta ett 
anbud som ofullständigt om det inte innehål-
ler de utredningar som den upphandlande en-
heten krävt i anbudsförfrågan (till exempel 
HFD 14.11.2001 liggare 2807). 

De upphandlande enheterna bör innan det 
egentliga anbudsförfarandet inleds överväga 
vilken tillförlitlighet föremålet för upphand-
lingen kräver och hurudana utredningar för 
visande av denna tillförlitlighet kandidaterna 
eller anbudsgivarna skall tillhandahålla. Oli-
ka upphandlingar kan förutsätta mycket vari-
erande egenskaper av leverantören. Till ex-
empel vid upphandling av tjänster som förut-
sätter personlig service eller kundkontakt kan 
man i allmänhet kräva mera omfattande bevis 
på tillförlitlighet och trovärdighet än vid sed-
vanlig varuupphandling. 

Om den upphandlande enheten konstaterar 
att det föreligger en grund för uteslutning på 
grund av de utredningar som kandidaterna el-
ler anbudsgivarna tillhandahållit eller som 
enheten annars har tillgång till skall den även 
fatta ett motiverat beslut om anbudsgivaren 
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skall uteslutas ur anbudsförfarandet. An-
budsgivaren har rätt att informeras om ute-
slutningen samt att söka ändring i den upp-
handlande enhetens beslut. En uteslutning 
kan endast göras under upphandlingsförfa-
randets gång. Möjligheten att ingripa när 
motsvarande grunder framkommer under ett 
kontraktsförhållande som gäller upphand-
lingen fastställs enligt upphandlingskontrak-
tets villkor gällande påföljder för kontrakts-
brott. 

En anbudsgivare eller en kandidat som ute-
sluts ur anbudsförfarandet kan föra ärendet 
till marknadsdomstolen.  

55 §. Utredning av villkoren för uteslut-
ning. På basis av de utredningar och intyg 
som nämns i denna paragraf försöker man ut-
reda om en sådan grund för uteslutning som 
avses i 53 eller 54 § föreligger. Paragrafen 
grundar sig på artikel 45.3 i upphandlingsdi-
rektivet och den motsvarar 36 § i förordning-
en om upphandling som överstiger tröskel-
värdet.  

Enligt 1 mom. kan den upphandlande enhe-
ten i upphandlingsannonsen eller anbudsför-
frågan ange de utredningar som kandidaterna 
eller anbudsgivarna skall tillhandahålla, var-
vid bifogandet av de utredningar som krävs 
till anbudsansökan eller anbudet är ett av de 
formella kraven för anbudet. Den upphand-
lande enheten har dock även rätt att vid be-
hov kräva att utredningar uppvisas i ett sena-
re skede under anbudsförfarandet. I fall det 
uppkommer ett skäl att reda ut om en an-
budsgivare har gjort sig skyldig till en gär-
ning som framgår av straffregistrer, kan ett 
utdrag ur straffregistret  begäras också enbart 
över den som vunnit en abudstävling innan 
upphandlingskontraktet undertecknas.  Den 
upphandlande enheten kan även begära ut-
redningar av myndigheterna i andra med-
lemsstater. Medlemsstaternas myndigheter 
agerar i enlighet med de nationella bestäm-
melserna om skydd av uppgifter och de kan 
överlåta uppgifter om en kandidat eller an-
budsgivare i enlighet med förutsättningarna i 
den nationella lagstiftningen. 

Enligt 2 mom. skall ett utdrag ur straffre-
gistret utfärdat av en behörig myndighet 
godkännas som utredning av grunderna för 
uteslutning som hänför sig till brott. Som be-
vis på ekonomisk ställning skall å sin sida 

godkännas ett intyg utfärdat av en behörig 
myndighet. Sådana bevis i Finland är bland 
annat utdrag ur handelsregistret, intyg utfär-
dat av en domstol, intyg från skatteförvalt-
ningen över att skatter och socialskyddsav-
gifter är betalda samt rättsregistercentralens 
register över skuldsanering, näringsförbud 
samt konkurser och företagssaneringar. När 
det gäller grunderna för uteslutning på grund 
av brott utgörs bevisen av straffregisterutdrag 
och motsvarande handlingar. Om sådana 
handlingar inte utfärdas i anbudsgivarens 
etableringsland eller om alla behövliga upp-
gifter inte framgår ur de handlingar som ut-
färdats skall den upphandlande enheten god-
känna anbudsgivarens försäkran under ed el-
ler en högtidlig försäkran enligt praxis i eta-
bleringslandet till en behörig juridisk eller 
administrativ myndighet, en notarie eller en 
sammanslutning inom branschen om att an-
budsgivaren inte berörs av en grund för ute-
slutning. 

Enligt straffregisterlagen (770/1993) skall 
uppgifterna i straffregistret i regel hemlighål-
las och registeruppgifter lämnas ut endast till 
de instanser och för de ändamål som nämns i 
lagens 4-8 §. Uppgifter ur straffregistret kan 
således inte lämnas direkt till de upphandlan-
de enheterna för att användas för att använ-
das vid bedömningen av grunderna för obli-
gatorisk uteslutning. Uppgifter kan i prakti-
ken endast fås beträffande privatpersoner ge-
nom utnyttjande av den rätt att kontrollera 
registeruppgifterna som anges i 6 § 2 mom. i 
straffregisterlagen.  

Den upphandlande enheten kan utesluta en 
anbudsgivare ur ett anbudsförfarande obero-
ende av om den får kännedom om att en 
grund för uteslutning föreligger ur en utred-
ning som tillhandahålls av kandidaten eller 
anbudsgivaren, ur en utredning som den 
skaffat på tjänstens vägnar eller på annat sätt. 

När de utredningar som skall krävas av 
kandidater och anbudsgivare begärs in skall 
prövning enligt proportionalitetsprincipen 
göras. Utöver sedvanliga utredningar (bl.a. 
intyg över skatteskuld och intyg över att so-
cialskyddsavgifterna har betalts) skall andra 
utredningar endast begäras ifall upphandling-
ens art och omfattning ger anledning till det-
ta. 

56 §. Krav och utredningar avseende kan-
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didaters och anbudsgivares lämplighet. I 
denna paragraf redogörs för ställande av krav 
som hänför sig till kandidatens eller anbuds-
givarens egenskaper och begäran av utred-
ningar som krävs för detta ändamål. Paragra-
fen grundar sig på kapitel VII i upphand-
lingsdirektivet, och särskilt dess artikel 44. I 
den gällande upphandlingslagstiftningen in-
går ingen uttrycklig bestämmelse om krav 
och utredningar avseende lämpligheten hos 
kandidater och anbudsgivare, utan denna frå-
ga behandlas indirekt i flera olika bestäm-
melser. Genom denna bestämmelse försöker 
man förtydliga de principer som iakttas vid 
valet av kandidater och anbudsgivare.  

Den upphandlande enheten ges en möjlig-
het att ställa krav avseende kandidaternas och 
anbudsgivarnas lämplighet och be om utred-
ningar i detta hänseende. Genom kraven på 
kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet 
strävar den upphandlande enheten efter att 
försäkra sig om varuleverantörens, tjänste-
producentens eller entreprenörens förmåga 
att fullgöra upphandlingen. Vid selektivt för-
farande, förhandlat förfarande och konkur-
renspräglad dialog väljer den upphandlande 
enheten med hjälp av bedömningsgrunder 
som hänför sig till ekonomisk och finansiell 
situation, teknisk prestationsförmåga och yr-
kesmässiga kvalifikationer de anbudsgivare 
som inbjuds att delta i anbudsförfarandet. 

Genom krav som hänför sig till kandidater-
nas och anbudsgivarnas egenskaper kan man 
främja beaktandet av kvalitetshänsyn vid 
upphandlingen. Framför allt inom tjänste-
upphandling kan minimikrav gällande kandi-
daternas och anbudsgivarnas yrkeskunskaper, 
kompetens och erfarenhet förbättra tjänster-
nas kvalitet. Den upphandlande enheten har 
prövningsrätt vid ställandet av krav som hän-
för sig till kandidaternas och anbudsgivarnas 
egenskaper. Det går att ingripa i förfarandet 
endast i situationer där kraven inte hänger 
samman med kandidaternas eller anbudsgi-
varnas möjligheter att fullgöra upphandling-
en eller där kraven äventyrar en likvärdig be-
handling av kandidater eller anbudsgivare. 
Således kan den upphandlande enheten om 
den så önskar t.ex. även kräva yrkesmässiga 
kvalifikationer som överstiger de lagstadgade 
kvalifikationerna. 

Enligt 2 mom. skall kraven på kandidater-

nas eller anbudsgivarnas ekonomiska och fi-
nansiella situation, tekniska prestationsför-
måga eller yrkesmässiga kvalifikationer och 
de grunder som används vid valet av anbuds-
givare vara proportionella och objektiva och 
kunna motiveras med avseende på föremålet 
för upphandlingen. Således bör den upphand-
lande enheten överväga kravnivån med tanke 
på upphandlingens art och omfattning. Oän-
damålsenliga eller alltför stränga krav kan 
begränsa konkurrensen i onödan. I fråga om 
de utredningar som krävs bör man även 
överväga den arbetsmängd och de kostnader 
som utarbetandet och inlämnandet av dem 
föranleder kandidaterna eller anbudsgivarna. 

Enligt 3 mom. skall den upphandlande en-
heten i upphandlingsannonsen ange de mi-
nimikrav och utredningar som krävs så att 
leverantörerna kan beakta dessa då de över-
väger att lämna anbud samt innehållet i det. 
Det rekommenderas att kraven och utred-
ningarna även anges i anbudsförfrågan, så att 
de på ett tydligt sätt delges anbudsgivarna 
och beaktas vid utarbetandet av anbud.  

En kandidat eller anbudsgivare som inte 
uppfyller minimikraven skall uteslutas ur an-
budsförfarandet. Den upphandlande enheten 
kan också på eget initiativ skaffa olika utred-
ningar som gäller kandidaterna och anbuds-
givarna till exempel ur företags- och organi-
sationsdatasystemet eller ur kreditregistret. 
Det rekommenderas att det även i anbudsför-
frågan eller upphandlingsannonsen anges att 
sådana utredningar som skaffas på tjänstens 
vägnar kommer att användas vid bedömning-
en av kandidaternas eller anbudsgivarnas 
lämplighet. För att förfarandet inte skall leda 
till diskriminering skall även motsvarande in-
tyg som lämnas av anbudsgivare från andra 
medlemsstater godkännas. Då utredningar 
skaffas på tjänstens vägnar skall kraven på en 
likvärdig behandling av anbudsgivarna beak-
tas. 

Enligt 4 mom. skall den upphandlande en-
heten utöver minimikraven i upphandlings-
annonsen även medddela de grunder som den 
kommer att tillämpa vid valet av kandidater 
till ett selektivt förfarande, ett förhandlat för-
farande eller en konkurrenspräglad dialog. 
Kraven och grunderna kan anknyta till ex-
empel till kandidaternas eller anbudsgivarnas 
soliditet, yrkesmässiga kvalifikationer eller 
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erfarenhet. När kraven fastställs skall de 
upphandlande enheterna beakta att sådana 
kandidater som inte uppfyller minimikraven 
inte kan tillåtas delta i anbudsförfarandet. 
Den upphandlande enheten behöver inte 
meddela den inbördes viktningen av de grun-
der som används vid valet av anbudsgivare.  

I gällande upphandlingslagstiftning förut-
sätts inte att minimikraven uttryckligen skall 
nämnas i anbudsförfrågan eller upphand-
lingsannonsen. Avsaknaden av tydliga be-
stämmelser har lett till osäkerhet i den prak-
tiska upphandlingsverksamheten, såsom vid 
framförandet av krav gällande anbudsgivar-
nas kapacitet samt vid meddelandet av de 
grunder på basis av vilka anbudsgivarna in-
bjuds att delta i ett selektivt förfarande.  

Paragrafens 5 mom. grundar sig på artikel 
51 i upphandlingsdirektivet och motsvarar 40 
§ 3 mom. i den gällande förordningen. Den 
upphandlande enheten har rätt att be kandida-
ter eller anbudsgivare komplettera eller pre-
cisera de handlingar som dessa inlämnat. Be-
stämmelsen ålägger emellertid inte den upp-
handlande enheten att be kandidater eller 
updragsgivare komplettera eller precisera 
bristfälliga utredningar. Ansvaret för att an-
budet motsvarar anbudsförfrågan och att de 
utredningar som krävs tillhandahålls vilar på 
anbudsgivaren. Enligt högsta förvaltnings-
domstolens beslut (HFD 22.4.2004 liggare 
1008) skulle på upphandlingsförfarandets 
handlingar inte tillämpas bestämmelsen om 
avhjälpande av brist i handling i 9 § i lagen 
om förvaltningsförfarande och den upphand-
lande enheten var således inte skyldig att ge 
anbudsgivaren en möjlighet att komplettera 
ett bristfälligt anbud. På basis av detta avgö-
rande skall den upphandlande enhetens skyl-
dighet att uppmana avsändaren att komplette-
ra anbudshandlingarna samt avsändarens rätt 
att komplettera handlingarna enligt 22 § i 
förvaltningslagen (434/2003) inte tillämpas 
vid upphandlingsförfaranden. Det är emeller-
tid rimligt att den upphandlande enheten har 
en möjlighet att be anbudsgivaren eller kan-
didaten komplettera de utredningar och andra 
handlingar som inlämnats till exempel i si-
tuationer där de intyg eller utredningar som 
inlämnats inte är jämförbara eller om utred-
ningen saknas på grund av anbudsförfrågan 
lämnar utrymme för tolkning. 

Den upphandlande enheten har rätt att ute-
sluta ett anbud som inte innehåller de utred-
ningar som krävs ur anbudsförfarandet. När 
den upphandlande enheten överväger att er-
bjuda en anbudsgivare en möjlighet att 
komplettera ett bristfälligt anbud skall den 
beakta proportionalitetsprincipen och kraven 
på en likvärdig behandling av anbudsgivarna. 
Att utesluta ett anbud på grund av en smärre 
brist kan vara en oskälig påföljd med hänsyn 
till hur allvarlig förseelsen är. I sådana situa-
tioner skall den upphandlande enheten be an-
budsgivaren komplettera eller precisera de 
utredningar eller handlingar som inlämnats.  

57 §. Registeruppgifter. I denna paragraf 
föreskrivs om begäran av utredningar över 
anteckningar i yrkes- och handelsregister. Pa-
ragrafen grundar sig på artikel 46 i upphand-
lingsdirektivet och det motsvarar till sitt hu-
vudsakliga innehåll bestämmelserna i 37 § i 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. 

Av leverantören kan krävas utredningar 
över registrering i etableringslandet eller, i 
avsaknad av en sådan, en försäkran eller in-
tyg under ed i enlighet med lagstiftningen i 
etableringslandet att leverantören bedriver 
näringsverksamhet. Den upphandlande enhe-
ten kan även be kandidaten eller anbudsgiva-
ren visa med näringstillstånd eller intyg över 
medlemskap i en organisation att denne är 
berättigad att erbjuda tjänster. Utrednings-
skyldigheten gällande registrering eller när-
ingstillstånd kan till exempel gälla tillstånd 
att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster 
som avses i 4 § i lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990) eller trafiktillstånd en-
ligt 3 § i lagen om tillståndspliktig godstrafik 
på väg (342/1991). 

I bilagorna IX A- C till upphandlingsdirek-
tivet uppräknas de yrkes- och handelsregister 
som avses i denna paragraf. I största delen av 
Europeiska unionens medlemsstater är detta 
register medlemsstatens handelsregister. I 
vissa länder, såsom i Irland och Förenade 
kungariket, kan entreprenörer, varuleverantö-
rer och tjänsteleverantörer utöver genom att 
visa att de införts i handelsregistret även med 
en försäkran under ed visa att de bedriver 
verksamhet på en viss ort med ett visst fir-
manamn i sitt etableringsland. I Spanien kan 
motsvarande försäkran under ed avges av fy-
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siska personer som inte har antecknats i han-
delsregistret. I Finland är handelsregistret det 
register som avses i paragrafen. Principerna 
för ömsesidigt erkännande förutsätter att det 
är tillräckligt med en registrering i en med-
lemsstat.  

58 §. Ekonomisk och finansiell situation. 
Den föreslagna bestämmelsen grundar sig på 
artikel 47 i upphandlingsdirektivet och mot-
svarar till sitt huvudsakliga innehåll 38 § i 
den gällande förordningen om upphandling 
som överstiger tröskelvärdet. 

I denna paragraf ges exempel på sådana ut-
redningar om kandidaternas eller anbudsgi-
varnas ekonomiska och finansiella situation 
som den upphandlande enheten kan kräva. 
Även andra intyg än de som nämns i denna 
förteckning kan begäras, förutsatt att detta 
inte är diskriminerande och att det kan moti-
veras med hänsyn till föremålet för upphand-
lingen. På basis av de utredningar som avses 
i paragrafen bedömer den upphandlande en-
heten om kandidaten eller anbudsgivaren 
uppfyller minimikraven gällande den eko-
nomiska kapaciteten i anslutning till fullgö-
randet av upphandlingen eller utnyttjar de 
uppgifter den fått vid urvalet av kandidater 
vid selektivt förfarande, förhandlat förfaran-
de eller konkurrenspräglad dialog.  

Sådana utredningar som begärs enligt 1 
mom. är till exempel utlåtanden av ett kredit-
institut om kreditvärdigheten, information 
om lämplig ansvarsförsäkring, företagets 
bokslutsuppgifter och uppgifter om omsätt-
ningen. Bokslutsuppgifter kan emellertid inte 
krävas om dessa uppgifter inte måste publi-
ceras i leverantörens etableringsland. Utred-
ningen över den ekonomiska situationen 
kunde också utgöras av ett intyg om ifall lö-
negaranti betalats till företagets arbetstagare. 
Ifall ansökan om lönegaranti aktualiserats, 
lönegaranti inte har betalats tillbaka eller 
inget betalningsprogram har bekräftats, kun-
de det vara en grund för uteslutande från an-
budsgivning. På basis av slopade lönegaran-
tibeslut skulle företaget inte kunna uteslutas 
från anbudsgivning. Avgiftsbelagda intyg om 
lönegarantiansökningar finns att få hos ar-
betskrafts- och näringscentralerna på an-
budsgivarens eller kandidatens hemort. 

I situationer där en kandidat eller en an-
budsgivare inte kan tillhandahålla de hand-

lingar som den upphandlande enheten kräver, 
till exempel för att det enligt etableringslan-
det lagstiftning inte är möjligt att få sådana 
utredningar, kan utredningen tillhandahållas 
med någon annan handling som den upp-
handlande enheten godkänner. Likaså i situa-
tioner där företaget har verkat i mindre än tre 
räkenskapsperioder kan det tillhandahålla ut-
redningen på något annat sätt som den upp-
handlande enheten godkänner. Det kan även 
vara omöjligt att tillhandahålla vissa uppgif-
ter som de upphandlande enheterna kräver på 
grund av gällande börsregler. Eftersom börs-
bolag vanligtvis inte uppgör branschvisa 
bokslut kan de i allmänhet inte tillhandahålla 
dessa uppgifter utan att bryta mot börsregler-
na. I sådana situationer bör den upphandlan-
de enheten godkänna motsvarande bevis med 
beaktande av kraven på likvärdig behandling 
av kandidater och anbudsgivare.  

59 §. Teknisk prestationsförmåga och 
yrkesmässiga kvalifikationer. I denna para-
graf ges en uttömmande förteckning av såda-
na utredningar som kan krävas för bedöm-
ning av kandidatens eller anbudsgivarens 
tekniska prestationsförmåga eller yrkesmäs-
siga kvalifikationer. Denna bestämmelse 
grundar sig på artikel 48 i upphandlingsdi-
rektivet och motsvarar till sitt innehåll be-
stämmelserna i 39 § i förordningen om upp-
handling som överstiger tröskelvärdet.  

Det skall vara motiverat att kräva dessa ut-
redningar med hänsyn till tjänste- eller varu-
upphandlingens eller byggentreprenadens art 
och omfattning. Kraven skall stå i proportion 
till målet att minimera riskerna i samband 
med genomförandet av upphandlingen. Man 
bör även fästa uppmärksamhet vid hur kra-
ven påverkar antalet kandidater eller anbuds-
givare. Ogrundade eller överdimensionerade 
krav kan leda till att i övrigt lämpliga företag 
utesluts ur anbudsförfarandet. Den upphand-
lande enheten skall även beakta aspekterna 
gällande gäller dataskydd och offentlighet i 
samband med de utredningar som begärs till 
exempel i fråga om handlingar som gäller 
personuppgifter eller yrkes- och affärshem-
ligheter. 

Med sådana intyg över utbildningen och de 
yrkesmässiga kvalifikationerna hos leveran-
törens ledning eller hos de personer som an-
svarar för utförandet av tjänsten eller entre-
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prenaden enligt 1 mom. 1 punkten avses till 
exempel examensbevis eller meritförteck-
ningar. Det är motiverat att begära utred-
ningar över utbildning och yrkesmässiga 
kvalifikationer särskilt vid tjänsteupphand-
lingar som förutsätter personliga arbetsinsat-
ser.  

Enligt 1 mom. 2 och 3 punkten kan den 
upphandlande enheten av leverantören begä-
ra referensförteckningar över slutförda bygg-
entreprenader under högst de fem senaste 
åren och över de viktigaste fullgjorda varu- 
och tjänsteupphandlingarna under högst de 
tre senaste åren. Den upphandlande enheten 
kan kräva att referensförteckningarna speci-
ficeras med avseende på upphandlingens tid-
punkt, dess värde och utförandet av upphand-
lingen på ett tillfredsställande sätt. Den upp-
handlande enheten kan även begära lämpliga 
attesteringar, såsom beställarens bekräftelse 
eller anbudsgivarens försäkran. Då utred-
ningar som gäller referenser begärs och i frå-
ga om krav gällande kandidaters och anbuds-
givares tekniska kapacitet som baseras på 
dessa bör referensernas betydelse med tanke 
på föremålet för upphandlingen beaktas. Ett 
förfarande där vikt läggs vid ett företags refe-
renser som inte berör den varu- eller tjänste-
upphandling eller byggentreprenad som är 
föremål för upphandlingen kan stå i strid 
med principen om likabehandling av anbuds-
givarna och kraven på nyttiggörande av kon-
kurrensförhållandena. 

Enligt 1 mom. 4 och 5 punkten har den 
upphandlande enheten rätt att begära utred-
ningar om anbudsgivarnas och entreprenö-
rernas egna och utomstående tekniska sak-
kunniga eller tekniska organ, i synnerhet de 
som ansvarar för kvalitetskontrollen. Den 
upphandlande enheten kan vid varu- och 
tjänsteupphandling även kräva beskrivningar 
av anbudsgivarens tekniska utrustning för 
kvalitetssäkring samt system för forskning 
och experiment.  

Enligt 1 mom. 6 punkten kan den upphand-
lande enheten kräva att anbudsgivaren uppvi-
sar ett intyg över en kontroll av anbudsgiva-
rens tillverkningskapacitet eller tjänsteleve-
rantörens tekniska kapacitet, system för 
forskning och experiment eller åtgärder för 
kvalitetskontroll. 

Enligt 1 mom. 7 punkten har den upphand-

lande enheten rätt att som utredningar över 
den tekniska kapaciteten kräva handlingar 
som utvisar tjänsteleverantörens eller bygg-
entreprenörens genomsnittliga årliga arbets-
kraft och antalet personer i ledningen. Det 
kan vara motiverat att använda personalanta-
let och antalet personer i ledningen som 
grund vid valet av kandidater eller anbudsgi-
vare till exempel vid mycket omfattande 
upphandlingar som förutsätter att arbetskraft 
snabbt finns tillgänglig. Överdimensionerade 
krav på mängden arbetskraft kan å andra si-
dan vid mindre upphandlingar leda till omo-
tiverade uteslutningar av mindre företag ur 
anbudsförfarandet och den upphandlande en-
heten bör därför överväga detta med tanke på 
vad som är rimligt. 

Enligt 1 mom. 8 punkten kan den upphand-
lande enheten av kandidater och anbudsgiva-
re även begära utredningar om verktyg, ma-
skiner och teknisk utrustning som används 
för fullgörande av upphandlingen. Det kan 
vara motiverat att begära sådana utredningar 
till exempel vid upphandlingar där det är sär-
skilt viktigt att utrustningen håller en hög 
kvalitet. Detta kan vara fallet till exempel vid 
upphandling av hälsovårdstjänster eller upp-
handling som gäller datateknik. Inom hävd-
vunnen rättspraxis har man ansett det vara 
tillåtet att anbudsgivaren skaffar den utrust-
ning som behövs för fullgörande av upphand-
lingskontraktet först då tilldelningen av upp-
handlingskontraktet har skett. Inlämnande av 
anbud anses utgöra ett åtagande att skaffa 
den kapacitet som upphandlingen förutsätter 
(till exempel HFD 24.7.2003 liggare 1697). 

Enligt 1 mom. 9 punkten kan den upphand-
lande enheten även be kandidaterna och an-
budsgivarna tillhandahålla utredningar om 
användningen av underleverantörer vid full-
görandet av en upphandling och även begära 
utredningar om åtaganden mellan anbudsgi-
varen och underleverantörer för uppfyllande 
av kraven på teknisk kapacitet. När det gäller 
grupper av kandidater kan den upphandlande 
enheten begära utredningar om motsvarande 
åtaganden gällande ansvarsfördelningen 
inom gruppen som har betydelse vid bedöm-
ningen av den tekniska kapaciteten.  

Enligt 1 mom. 10 punkten kan den upp-
handlande enheten även begära prover, be-
skrivningar och fotografier i fråga om de va-
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ror som upphandlas. Detta förfarande kan 
användas till exempel vid varuupphandling 
med särskilda kvalitetskrav. Den upphand-
lande enheten kan även begära ett intyg eller 
en utredning över uppfyllandet av en eventu-
ell standard. 

Enligt 1 mom. 11 punkten kan den upp-
handlande enheten vid upphandling som för-
utsätter monterings- och installationstjänster 
av kandidaterna eller anbudsgivarna begära 
utredningar om yrkeskunskap, effektivitet, 
erfarenhet och tillförlitlighet. Som sådana ut-
redningar kan komma i fråga till exempel 
anbudsgivarens egna beskrivningar, kunders 
utlåtanden över tidigare genomförda arbeten 
eller intyg över yrkesmässiga kvalifikationer.  

Enligt 2 mom. kan den upphandlande enhe-
ten begära en utredning om de miljöskydds-
åtgärder som vidtas när byggentreprenaden 
genomförs eller tjänsten utförs. En begäran 
om utredningar förutsätter en motsvarande 
koppling till föremålet för upphandlingen 
som krävs för andra utredningar. I fråga om 
uppfyllandet av kraven i miljövårdsstandar-
der skall den upphandlande enheten hänvisa 
till gemenskapens miljölednings- och revi-
sionssystem (EMAS) eller till befintliga rele-
vanta europeiska eller internationella stan-
darder. En kandidat eller anbudsgivare kan 
visa att den uppfyller miljöskyddskraven ge-
nom registrering av sitt miljöledningssystem, 
ett relevant certifikat eller alternativt genom 
en egen beskrivning av åtgärderna för säker-
ställande av miljöskydd. I en sådan situation 
är anbudsgivaren skyldig att visa att åtgär-
derna garanterar en likvärdig miljöskyddsni-
vå. Å andra sidan skall den upphandlande 
enheten motivera en misstanke om att an-
budsgivarens åtgärder inte garanterar en mil-
jöskyddsnivå som motsvarar miljölednings-
systemet. 

Enligt 3 mom. skall den upphandlande en-
heten, om den begär en utredning om kvali-
tetssäkringsåtgärderna, hänvisa till kvalitets-
säkringssystem som bygger på europeiska 
standarder på området. Den upphandlande 
enheten skall godta likvärdiga certifikat från 
organ i andra medlemsstater och kandidater-
nas och anbudsgivarnas beskrivningar av 
kvalitetssäkringsåtgärdernas nivå.  

60 §. Kandidaters och anbudsgivares juri-
diska form samt anmälan om ansvariga per-

soner. Paragrafen är ny och den grundar sig 
på artikel 4 i upphandlingsdirektivet. Kraven 
i fråga om kandidaters eller anbudsgivares 
juridiska form bestäms i första hand i enlig-
het med lagstiftningen i den medlemsstat där 
etableringen har skett. Det innebär att om en 
kandidat eller anbudsgivare har rätt att till-
handahålla tjänster i etableringslandet så kan 
den inte underkännas med motiveringen att 
den inte uppfyller kravet på tillhandahållande 
av tjänster i form av fysisk eller juridisk per-
son i lagstiftningen i det land där den upp-
handlande enheten etablerat sig. Den upp-
handlande enheten föreslås dock ha rätt att 
kräva en utredning om de personer som sva-
rar för utförandet av tjänsterna och deras yr-
keskvalifikationer.  

61 §. Deltagande i anbudsförfaranden i 
grupp och utnyttjande av andra aktörers ka-
pacitet. I denna paragraf föreskrivs om delta-
gande i anbudsförfaranden i grupp samt ut-
nyttjande av andra aktörers kapacitet vid 
fullgörande av upphandling. Paragrafens 1 
mom. grundar sig på artikel 4 i upphand-
lingsdirektivet. Paragrafens 2 mom. grundar 
sig på artiklarna 47.3, 47.4, 48.3 och 48.4 i 
upphandlingsdirektivet. 

Paragrafens 1 mom. motsvarar bestämmel-
serna i 44 § 2 mom. i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet. Med grupp avses samarbete mel-
lan leverantörer i syfte att bli tilldelade ett 
upphandlingskontrakt. Grupper kan anlitas 
särskilt vid omfattande upphandling som för-
utsätter yrkesskicklighet eller resurser inom 
olika områden, såsom vid omfattande bygg-
projekt som förutsätter finansiering. Läm-
nande av anbud i grupp kan göra det möjligt 
också för små företag att gemensamt få till-
träde till upphandling av mera omfattande 
slag. 

Anbudsgivarna har rätt att bilda grupper för 
lämnande av anbud. Den upphandlande enhe-
ten får inte kräva en viss juridisk form av 
gruppen vid den tidpunkt då anbudsansökan 
görs eller anbudet lämnas. Den får dock krä-
va att den utsedda gruppen skall ha en viss 
juridisk form vid slutandet av upphandlings-
kontraktet, om det är nödvändigt för att kon-
traktet skall kunna fullgöras på behörigt sätt. 
Om upphandlingen förutsätter det kan den 
upphandlande enheten alltså förutsätta t.ex. 
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att gruppen har formen av ett aktiebolag på 
grund av faktorer som hänför sig till ekono-
miska och juridiska skyldigheter och dito an-
svar. 

En kandidat eller anbudsgivare kan också 
nyttiggöra andra enheters kapacitet för ge-
nomförande av upphandlingen. En grupp får 
för genomförandet av upphandlingen utnyttja 
också kapaciteten hos deltagarna i grupper 
eller hos andra enheter. Med kapaciteten hos 
andra enheter avses t.ex. den ekonomiska och 
tekniska kapaciteten hos företag som äger det 
företag som deltar i anbudsförfarandet eller 
hos företag inom samma koncern eller hos 
företagets partnerföretag.  

En kandidat eller anbudsgivare eller en 
grupp av dessa är skyldig att för den upp-
handlande enheten uppvisa dokumentation 
över sin ekonomiska och finansiella ställ-
ning, tekniska och yrkesmässiga kvalifika-
tioner och uppfyllandet av övriga krav. Som 
bevis kan framläggas t.ex. en av enheterna 
avgiven förbindelse om att ställa till förfo-
gande den kapacitet som är nödvändig för 
genomförandet av upphandlingen. Den upp-
handlande enheten bör bedöma om bevis-
ningen beträffande uppfyllandet av kraven är 
tillräcklig. 

EG-domstolen har behandlat hänvisning till 
andra enheters kapacitet i mål C-176/98, 
Holst Italien (REG 1999, s. I-8607). I målet 
visade ett företag som deltagit i ett anbuds-
förfarande att kravet beträffande årsomsätt-
ning hade uppfyllts genom bevisning som 
gällde en delägares omsättning. Domstolen 
ansåg det vara tillåtet att en sådan utförare av 
tjänster som inte uppfyller minimikraven för 
deltagande i anbudsförfarandet kan hänvisa 
till en tredje parts kapacitet, som utföraren 
kan ty sig till vid genomförandet av upp-
handlingen. Det företag som deltar i anbuds-
förfarandet skall lämna bevis på att kapacite-
ten är tillräcklig. I gengäld skall den upp-
handlande enheten kontrollera garantierna för 
att kapaciteten är tillgänglig under hela den 
tid som kontraktet omspänner. 

62 §. Val av anbud. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om förfaringssätten i anslut-
ning till valet av anbud. Paragrafen grundar 
sig på artikel 53 samt skäl 46 i upphand-
lingsdirektivet. Med vissa undantag motsva-
rar den 41 § i den gällande förordningen om 

upphandling som överstiger tröskelvärdet.  
Den upphandlande enheten skall anta det 

anbud som för enheten totalekonomiskt sett 
är det mest fördelaktiga eller det som har det 
lägsta priset. I paragrafen ges exempel på så-
dana jämförelsegrunder som används för 
jämförelse av anbud när kriteriet är att det to-
talekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet 
väljs. Förteckningen motsvarar förteckningen 
i 41 § 1 mom. i förordningen om upphand-
ling som överstiger tröskelvärdet. 

Om det billigaste priset används som krite-
rium för valet av anbud, bör bland anbuden 
väljas det billigaste anbud som uppfyller de i 
anbudsförfrågan angivna kraven beträffande 
genomförandet av upphandlingen och an-
budsgivarnas egenskaper.  

Den upphandlande enheten prövar själv 
vilka jämförelsegrunder som skall användas 
när det anbud som antas skall vara det total-
ekonomiskt sett mest fördelaktiga. Jämförel-
segrunderna skall hänföra sig till föremålet 
för upphandlingen och vara objektiva och 
icke-diskriminerande. De får dessutom inte 
ge den upphandlande enheten obegränsad 
valfrihet. Information om grunderna skall 
dessutom ingå i upphandlingsannonsen eller 
anbudsförfrågan. EG-domstolen har fastställt 
de ovan nämnda principerna bl.a. i sina do-
mar i mål C-31/87, Beentjes (REG, special-
utgåvan, 1988, s. 4635), mål C-324/93, 
Evans Medical och Macfarlan Smith (REG 
1995, s. I-7213)), mål C-513/99, Concordia 
Bus Finland (REG 2002, s. I-7213) samt mål 
C-19/00, SIAC Construction (REG 2001, s. I-
7725). I nationell rättspraxis är det vedertaget 
att anse att det är möjligt att ingripa i den 
upphandlande enhetens prövningsrätt bara 
när enheten har gjort sig skyldig till diskri-
minering vid uppställandet av urvalskriterier 
eller jämförelsegrunder.  

Sådana jämförelsegrunder som gäller fö-
remålet för upphandlingen direkt kan anses 
hänföra sig till föremålet för upphandlingen. 
Sådana jämförelsegrunder är t.ex. kvalitet, 
pris eller leveranstid i fråga om den vara eller 
tjänst eller det byggarbete som är föremål för 
upphandlingen. Däremot kan sådana jämfö-
relsegrunder som saknar anknytning till fö-
remålet för upphandlingen inte användas som 
jämförelsegrund för anbuden. Jämförelse-
grunder av detta slag är t.ex. omständigheter 
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som hänför sig till anbudsgivarföretagets 
verksamhet.  

Jämförelsegrunderna skall också vara icke-
diskriminerande. Det är därmed inte tillåtet 
att t.ex. använda jämförelsegrunder som 
gynnar vissa anbudsgivare, förutsätter ett ti-
digare avtalsförhållande mellan anbudsgiva-
ren och den upphandlande enheten eller gyn-
nar en lokal leverantör. Om föremålet för 
upphandlingen så kräver kan dock t.ex. lo-
kalkännedom förutsättas. En sådan grund får 
dock inte ges så stor betydelse att den hindrar 
nya företagare från att etablera sig inom 
branschen.  

De grunder som används vid valet av an-
bud bör i regel ha en ekonomisk betydelse 
för den upphandlande enheten. Eftersom det 
är fråga om användning av allmänna medel 
bör de kostnader som upphandlingen föran-
leder ges tillräckligt stor vikt vid valet av an-
bud. I nationell rättspraxis har det ansetts att 
priset till följd av kraven på att offentlig upp-
handling skall vara fördelaktig bör tillmätas 
en tillräcklig betydelse med hänsyn till upp-
handlingens art.  

EG-domstolen har i domen i mål C-513/99, 
Concordia Bus Finland (REG 2002, s. I-
7213) ansett att det inte är nödvändigt att var 
och en av jämförelsegrunderna för totaleko-
nomisk fördelaktighet måste ge den upp-
handlande enheten ekonomisk fördel, utan att 
också sådana omständigheter som inte är 
renodlat ekonomiska kan inverka på hur för-
delaktigt anbudet är. I sitt avgörande ansåg 
domstolen att det är tillåtet att beakta estetis-
ka egenskaper samt sådana miljöaspekter 
som inte medför omedelbar ekonomisk för-
del för den upphandlande enheten.  

Betydelse kan tillmätas inte bara de ome-
delbara direkta kostnader som upphandlingen 
föranleder utan också de kostnader som upp-
står under hela livscykeln. Det kan vara fråga 
om t.ex. garantivillkor, underhållskostnader, 
kostnaderna för avfallshantering eller återför-
säljningsvärdet.  

Som jämförelsegrunder för anbudet bör 
man inte använda sådana grunder som 
anknyter till kandidaternas eller anbudsgi-
varnas egenskaper. Bedömningen av kandi-
daternas och anbudsgivarnas lämplighet skall 
göras i enlighet med 52 § innan anbuden be-
döms och avskiljas från anbudsbedömningen. 

Jämförelsen bör omfatta bara anbud från så-
dana anbudsgivare som kan anses ha förut-
sättningar att genomföra upphandlingen. De 
grunder som används vid bedömningen av 
kandidaternas och anbudsgivarnas egenska-
per och de som används vid bedömningen av 
anbuden bör också avskiljas från varandra. 
EG-domstolen har i sin dom i mål C-315/01, 
Gesellschaft für Abfallentsorgnungs-Technik 
(GAT) (REG 2003, s. I-6351) ansett att man 
som jämförelsegrund för anbuden inte bör 
använda antalet referenser till produkter som 
anbudsgivaren bjudit ut till andra kunder utan 
att det är fråga om en grund genom vilken 
det säkerställs att anbudsgivaren lämpar sig 
för fullgörande av kontraktet. Också högsta 
förvaltningsdomstolen har i sina beslut HFD 
6.10.2004 och HFD 12.12.2003 liggare 3202 
ansett att man vid bedömningen av anbud 
inte bör använda grunder som anknyter till 
anbudsgivarnas tekniska, ekonomiska och 
övriga förutsättningar utan grunder som hän-
för sig till föremålet för den upphandling 
som skall genomföras.  

Den upphandlande enheten kan använda 
jämförelsegrunder vid jämförelsen av anbud. 
Det innebär att anbuden bör jämföras utgå-
ende från varje jämförelsegrund och att till-
lämpningen av grunderna på anbudet skall 
motiveras i upphandlingsbeslutet. Enligt 
rättspraxis skall av anbudsjämförelsen tydligt 
framgå för alla anbuds vidkommande hur de 
har bedömts med avseende på var och en av 
jämförelsegrunderna. Om anbuden har tillde-
lats poäng som skiljer sig från varandra skall 
av jämförelsen framgå vad skillnaderna i po-
äng mellan anbuden grundar sig på. För att 
det anbudsjämförelsen skall tillåta insyn och 
denna inte skall vara tungrodd är det skäl att 
som jämförelsegrund använda bara sådana 
faktorer utgående från vilka det går att be-
döma anbudets prestationsnivå i förhållande 
till definitionen av föremålet för upphand-
lingen och förhållandet mellan pris och kvali-
tet hos anbuden. Vid prövningen av vilka 
grunderna skall vara gäller det därmed att 
beakta anbudens jämförbarhet med tillämp-
ning av jämförelsegrunderna. Enligt rätts-
praxis är den upphandlande enheten berätti-
gad att vid anbudsjämförelsen beakta bara 
sådana uppgifter som anbudsgivarna har an-
gett i sina anbud. 
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Paragrafens 2 och 3 mom. är nya och grun-
dar sig på skäl 46 fjärde stycket i upphand-
lingsdirektivets ingress, där det konstateras 
att ”för att garantera likabehandling bör till-
delningskriterierna göra det möjligt att jäm-
föra anbuden och bedöma dem på ett objek-
tivt sätt”. Om dessa villkor är uppfyllda, kan 
ekonomiska och kvalitativa tilldelningskrite-
rier, till exempel uppfyllande av miljökrav, 
göra det möjligt för den upphandlande enhe-
ten att tillgodose den berörda allmänhetens 
behov, så som de är formulerade i de teknis-
ka specifikationerna för upphandlingen. Det 
är enligt samma villkor som en upphandlande 
myndighet får använda kriterier som syftar 
till att tillgodose sociala krav som bland an-
nat tillgodoser behov - fastställda i de teknis-
ka specifikationerna för upphandlingen - hos 
särskilt missgynnade befolkningsgrupper, till 
vilka förmånstagarna/användarna av de 
byggentreprenader, varor och tjänster som är 
föremål för upphandlingen hör. 

Den upphandlande enheten har därmed rätt 
att vid anbudsbedömningen ta hänsyn också 
till ekonomiska eller kvalitativa kriterier 
samt miljöfaktorer som inte medför omedel-
bar nytta för den upphandlande enheten men 
har anknytning till allmänhetens behov. Be-
stämmelsen möjliggör att t.ex. utsläpp som 
underskrider den maximinivå som fastställs i 
de tekniska specifikationerna beaktas vid 
jämförelsen av anbud. Sådana kriterier skall 
kunna mätas.  

I 3 mom. möjliggörs också användningen 
av sådana jämförelsegrunder som har an-
knytning till uppfyllandet av samhälleliga 
krav och som definieras i de tekniska speci-
fikationerna. Sådana grunder bör i enlighet 
med nämnda skäl i upphandlingsdirektivets 
ingress anknyta till behoven hos särskilt 
missgynnade befolkningsgrupper, till vilka 
förmånstagarna respektive användarna av de 
byggentreprenader, varor och tjänster som är 
föremål för upphandlingen hör. Därmed är 
det vid anbudsbedömningen möjligt att beak-
ta t.ex. sådana lösningar som går utöver mi-
nimikraven i de tekniska specifikationerna 
och som underlättar passagen för personer 
med funktionshinder i en byggnad. Trots an-
vändningen av en sådan jämförelsegrund bör 
i den tekniska specifikation som gäller före-
målet för upphandlingen anges sådana abso-

luta krav som har anknytning till beaktandet 
av behoven hos alla användare av föremålet 
för upphandlingen. 

Jämförelsegrunderna och deras relativa 
viktning skall anges i upphandlingsannonsen 
eller förfrågningsunderlaget. Vid konkur-
renspräglad dialog kan viktningen anges i be-
skrivningen. Den upphandlande enheten bör 
ange också den inbördes viktningen av jäm-
förelsegrunderna eller ett rimligt variations-
intervall för viktningarna. Viktningen kan 
anges på olika sätt, bl.a. i form av procent el-
ler en relativ andel av en annan grund. För att 
flexibiliteten skall bibehållas kan viktningen 
anges också i form av en storleksklass eller 
ett variationsintervall där vart och ett av de 
värden som tilldelas grunden skall placera 
sig. Avsikten med skyldigheten att ange jäm-
förelsegrunderna är att främja insynen i upp-
handlingsförfarandet och att möjliggöra en 
bedömning av förfarandet i efterhand. An-
budsgivarna kan beakta jämförelsegrunderna 
när de gör upp anbud, vilket bidrar till att 
främja anbudens jämförbarhet.  

Av motiverad anledning kan den upphand-
lande enheten låta bli att ange viktningen av 
jämförelsegrunderna. En sådan avvikelse fö-
reslås vara möjlig t.ex. när det är fråga om en 
komplicerad upphandling som kan genomfö-
ras på olika sätt. Den upphandlande enheten 
bör härvid dock ange jämförelsegrunderna i 
prioritetsordning. Bestämmelsen grundar sig 
på artikel 53.2 i upphandlingsdirektivet.  

Enligt 41 § 2 mom. i den gällande förord-
ningen om upphandling som överstiger trös-
kelvärdet, som grundar sig på de tidigare 
upphandlingsdirektiven, skall bedömnings-
grunderna om möjligt anges i viktighetsord-
ning, när kriteriet för valet är att anbudet 
skall vara det totalekonomiskt fördelaktigas-
te. Bestämmelsen har därmed inte förutsatt 
att viktningen av jämförelsegrunderna ut-
trycks och den har möjliggjort en praxis där 
den upphandlande enheten vid anbudsbe-
dömningen har gett jämförelsegrunderna en 
viktning och ett relativt värde som anbudsgi-
varna inte har kunnat beakta när de utformat 
sina anbud. Avsaknaden av en uttrycklig be-
stämmelse om viktningen har upplevts mins-
ka anbudsförfarandets öppenhet och anbuds-
givarnas rättsskydd.  

63 §. Exceptionellt låga anbud. I paragra-
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fen föreslås bli föreskrivet om möjligheten 
att förkasta exceptionellt låga anbud och om 
förfarandena vid behandlingen av sådana an-
bud. Denna paragraf grundar sig på artikel 55 
i upphandlingsdirektivet och den motsvarar 
till sitt huvudsakliga innehåll bestämmelser-
na i 43 § i den gällande förordningen om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. 

Enligt 1 mom. har den upphandlande enhe-
ten rätt att förkasta ett anbud om anbudspri-
set med hänsyn till den prestation som upp-
handlingen kräver är exceptionellt lågt. För-
kastandet av exceptionellt låga anbud gör det 
möjligt att beakta de risker i samband med 
upphandlingen, såsom ett otillräckligt an-
budspris, som den upphandlande enheten 
sannolikt föranleds. Förkastandet av ett an-
bud bör uttryckligen basera sig på att det till 
det pris eller något annat villkor som an-
budsgivaren erbjuder inte är möjligt att 
genomföra upphandlingen på det sätt som 
förutsätts i anbudsbegäran.  

För att orsaken till det exceptionellt låga 
anbudspriset skall utredas bör den upphand-
lande enheten skriftligen begära en utredning 
av anbudsgivaren om grunderna för anbudet. 
Den upphandlande enheten skall alltid ge an-
budsgivaren i fråga en möjlighet att visa sin 
förmåga att genomföra upphandlingen på be-
hörigt sätt. Den upphandlande enheten kan 
därmed inte förkasta ett anbud enbart på ba-
sis av sådana utredningar som har lagts fram 
när anbudet lämnats, utan den bör granska 
grunderna för anbudet genom ett separat för-
farande efter det att anbuden har öppnats. En-
ligt EG-domstolens dom i de förenade målen 
C-285/99 och C-286/99, Impresa Lombardini 
(REG 2001 s. I-9233) kan en upphandlande 
enhet inte begränsa anbudsgivarens rätt att 
inlämna utredningar, utan den skall vid be-
dömningen av ett prismässigt exceptionellt 
lågt anbud beakta alla utredningar som an-
budsgivaren inlämnar.  

I 2 mom. föreslås bli föreskrivet om de fak-
torer som den upphandlande enheten särskilt 
kan begära tilläggsuppgifter om. Förteck-
ningen är inte uttömmande, så den upphand-
lande enheten kan begära en utredning också 
om andra omständigheter som kan ligga till 
grund för det låga anbudspriset. Den upp-
handlande enheten bör utgående från utred-
ningarna bedöma möjligheterna för genomfö-

rande av upphandlingen och de risker som är 
förknippade med den. Orsaken till att an-
budspriset är lågt kan vara t.ex. ett fel vid 
priskalkyleringen, varvid den upphandlande 
enheten skall bedöma möjligheterna att begä-
ra en precisering av anbudet. Prisskillnader 
mellan anbuden kan också bero på skillnader 
mellan företagen när det gäller de tekniska 
lösningarna, produktionens effektivitet, pro-
duktions- och leveranskapaciteten, kapaci-
tetsutnyttjandet eller kraven på täckning. Det 
kan också vara fråga om att anbudsgivaren 
strävar efter att erövra nya marknader. Orsa-
ker av detta slag kan inte berättiga till att an-
budet förkastas för att det är alltför lågt, om 
anbudsgivaren är kapabel att på ett tillförlit-
ligt sätt bevisa sina möjligheter att genomfö-
ra upphandlingen. 

I rättspraxis har det ansetts stå i strid med 
upphandlingslagstiftningen att jämförelsen 
av anbuden grundar sig på ett s.k. rätt pris el-
ler ett genomsnittligt pris, varvid ett lägre 
pris beaktas som en negativ faktor vid be-
dömningen av anbud, eller att anbud innefat-
tande ett pris som är lägre än detta överhu-
vudtaget inte beaktas. I rättspraxis har det an-
setts att det emellertid inte bör anses strida 
mot upphandlingslagstiftningen att man vid 
fastställandet av vad som är exceptionellt 
låga anbud använder sig av matematiska 
grunder, om dessa grunder är objektiva och 
icke-diskriminerande (t.ex. EG-domstolens 
dom i de förenade målen C-285/99 och C-
286/99, Impresa Lombardini (REG 2001, s. 
I-9233). 

Den upphandlande enheten kan även för-
kasta ett anbud om det exceptionellt låga pri-
set beror på att anbudsgivaren åtnjuter olag-
ligt statligt stöd. Syftet med bestämmelsen är 
att förebygga att statligt stöd får konkurrens-
snedvridande verkningar i strid med gemen-
skapens lagstiftning. De statliga stödåtgär-
derna omfattas av artiklarna 87–89 i EG-
fördraget. I EG-fördraget finns dessutom sek-
torspecifika bestämmelser, s.k. allmänna un-
dantag, bl.a. för jordbrukets vidkommande 
enligt artikel 36. Principen är att statligt stöd, 
varmed i vid bemärkelse avses olika förmå-
ner som härrör ur offentliga källor, såsom di-
rekta understöd, fördelaktiga lån, borgen och 
hyror som understiger marknadspriset, är 
förbjudet. Med statligt stöd avses också stöd 
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som beviljas av andra än statliga myndighe-
ter, t.ex. stöd som kommuner eller regionala 
myndigheter beviljar. En allmän definition på 
begreppet statligt stöd finns i artikel 87 i EG-
fördraget och, för vissa sektorers del, i andra 
bestämmelser som ingår i samma fördrag.  

Den som enligt EG-fördraget är behörig att 
bedöma om stöd är godtagbara eller ej är Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission, som 
på basis av förhandsmeddelanden från med-
lemsstaterna beslutar om godtagbarheten. 
Den myndighet som planerar ett stödprogram 
ansvarar även för skyldigheten att lämna för-
handsmeddelande. I Finland ansvarar han-
dels- och industriministeriet centralt för att 
meddelandena förmedlas till kommissionen, 
och det lämnar också upplysningar om de 
godkända stödprogrammen, frånsett stödpro-
grammen inom sektorn för jord- och skogs-
bruk. Upplysningar om de sistnämnda ges av 
jord- och skogsbruksministeriet. Också den 
som beviljar stöd underrättar i regel i sitt be-
slut stödtagaren om det är fråga om ett sådant 
stöd som omfattas av gemenskapens regel-
verk. 

Även andra offentliga stöd som omfattas av 
gemenskapens behörighetsområden än de 
ovan nämnda kan betraktas såsom statliga 
stöd enligt 3 mom. som kan bedömas som 
grund för exceptionellt låga anbudspriser. 
Därmed kan t.ex. annat olagligt statligt stöd 
berättiga den upphandlande enheten att för-
kasta anbudet såsom alltför lågt. Situationer-
na bör undersökas i detalj. Anbudsgivaren är 
ansvarig för att tillhandahålla en utredning 
om det stödsystem som ligger till grund för 
det statliga stödet.  

Enligt artikel 55.3 i upphandlingsdirektivet 
skall den upphandlande enheten underrätta 
kommissionen när den förkastar ett alltför 
lågt anbud på grund av statligt stöd som stri-
der mot gemenskapslagstiftningen. Det före-
slås att bestämmelser om skyldigheten att 
underrätta kommissionen utfärdas genom 
förordning.  

64 §. Beaktande av stöd som ges av den 
upphandlande enheten vid jämförelse av an-
bud. I paragrafen finns bestämmelser om lik-
värdig behandling av anbudsgivarna när en 
sammanslutning eller inrättning som ägs av 
den upphandlande enheten deltar i anbuds-
förfarandet. Bestämmelsen gäller också si-

tuationer där den upphandlande enheten ger 
någon annan anbudsgivare ekonomiskt stöd 
som inverkar på anbudspriset. Genom be-
stämmelsen konkretiseras den i 2 § 3 mom. 
angivna principen om likabehandling.  

Med avseende på stödjandet av en enhet 
inom den upphandlande enhetens egen orga-
nisation motsvarar bestämmelsen 6 § 3 mom. 
i den gällande upphandlingslagen och skäl 4 i 
upphandlingsdirektivet. Enligt 2 § i den före-
slagna lagen får en sammanslutning eller in-
rättning som ägs av den upphandlande enhe-
ten delta i ett anbudsförfarande som den 
upphandlande enheten eller andra upphand-
lande enheter ordnar. En sådan enhet skall 
dock bemötas på samma sätt som andra par-
ter som deltar i anbudsförfarandet.  

Offentliga enheters deltagande i anbudsför-
faranden som anbudsgivare får inte föranleda 
snedvridning av konkurrensen i förhållande 
till privata anbudsgivare. Därför skall ett an-
bud som lämnas av en enhet som hör till den 
upphandlande enhetens organisation vara 
jämförbart med de andra anbuden, vilket 
inom rättspraxis bedömts förutsätta att alla 
motiverade kostnader skall beaktas vid jäm-
förelsen av anbud. I annat fall kan den upp-
handlande enhetens stöd till anbudsgivaren 
medföra att anbudspriset inte beskriver den 
faktiska kostnad som den upphandlande en-
heten orsakas. Stödets inverkan skall utredas 
i varje enskilt fall för säkerställande av att 
upphandlingen görs så fördelaktigt som möj-
ligt.  

Inom nationell rättspraxis har man ansett 
att ett anbud som lämnas av ett kommunalt 
affärsverk eller en annan kommunal verk-
samhetsenhet inte kan vara det totalekono-
miskt mest fördelaktiga ur beställarens syn-
vinkel om leveransen enligt anbudet förutsät-
ter ekonomiskt stöd av beställaren, även om 
anbudet av en sådan anbudsgivare skulle vara 
det lägsta inom anbudsförfarandet. Ett sådant 
anbud är jämförbart med de andra anbuden 
endast när effekten av beställarens subven-
tion lagts till anbudspriset. En effektiviserad 
användning av personalresurser eller en sam-
ordning av uppgifter skall dock inte anses 
äventyra en likvärdig behandling av anbuds-
givarna.  

I högsta förvaltningsdomstolens beslut av 
den 11 februari 2003, liggare 2003, behand-
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las hanteringen av offentligt stöd som bevil-
jas av någon annan än beställaren vid jämfö-
randet av anbud. I det omtalade fallet hade 
anbudsgivaren fått verksamhetsunderstöd i 
form av statsunderstöd. Högsta förvaltnings-
domstolen ansåg att understödet hade försatt 
mottagaren i en bättre ställning än den kon-
kurrerande anbudsgivaren. Å andra sidan le-
der beaktandet av understödet som 
tilläggspris till att statsunderstödet mister sin 
betydelse vid jämförandet av anbud. Statsun-
derstödet har fastställts genom anslag i stats-
budgeten och det har beviljats i enlighet med 
de villkor som statsrådet fastställt. Eftersom 
det dessutom var fråga om en sammanslut-
ning som var avskiljd från den upphandlande 
enheten och den myndighet som beviljat un-
derstödet var det inte fråga om en sådan 
tilläggskostnad som förorsakas den upphand-
lande enheten som skall tas i beaktande vid 
jämförandet av anbud.  

Om den upphandlande enheten stöder nå-
gon annan anbudsgivare än en sådan som hör 
till den egna organisationen förutsätter kravet 
på likvärdig behandling att ett sådant stöd 
även beaktas vid jämförandet av anbud i en-
lighet med ovan nämnda principer, som 
grundar sig på rättspraxis. Skyldigheten att 
beakta stödet gäller endast ekonomiskt stöd 
som den upphandlande enhet som genomför 
upphandlingen beviljat anbudsgivaren och 
som påverkar anbudspriset. 
 
DEL III. Nationella förfaranden 

9 kap.  Anbudsförfarande vid upp-
handling som understiger ett 
EU- tröskelvärde, vid sekundär 
tjänsteupphandling enligt bila-
ga B och viss annan upphand-
ling 

65 §. Upphandlingsförfaranden. De förfa-
randen som tillämpas vid upphandling som 
understiger ett EU-tröskelvärde, vid sekundär 
tjänsteupphandling enligt bilaga B, oberoen-
de av EU-tröskelvärdena, i fråga om tjänste-
koncessioner och vid upphandling inom     
utrikesförvaltning som grundar sig på ut-
vecklingssamarbetsavtal motsvarar i huvud-
drag de upphandlingsförfaranden som tilläm-
pas vid varuupphandling som överstiger ett 

EU-tröskelvärde, vid primär tjänsteupphand-
ling och vid byggentreprenader. Begreppet 
upphandlingsförfaranden definieras i 5 § 
1 mom. 10–18 punkten i lagförslaget. I be-
stämmelserna om förfaranden har flexibilitet 
och spelutrymme dock eftersträvats t.ex. när 
det gäller principerna för valet av anbudsgi-
vare och anbud, tidsfrister, sättet att publicera 
upphandlingsannonser och annonsernas in-
nehåll.  

Öppet förfarande och selektivt förfarande 
kan tillämpas vid all upphandling. Med öppet 
förfarande avses enligt 5 § 1 mom. 
10 punkten ett upphandlingsförfarande som 
annonseras offentligt och i vilket alla leve-
rantörer kan delta genom att lämna anbud. 
Förfarandet motsvarar upphandlingsförfaran-
det enligt 5 § 1 mom. i den gällande upp-
handlingslagen. Vid öppet förfarande kan 
den upphandlande enheten inte i förväg be-
gränsa antalet leverantörer till vilka anbuds-
förfrågan sänds. Anbudsgivarnas lämplighet 
utvärderas därför i en senare fas av förfaran-
det. 

Med selektivt förfarande avses ett upp-
handlingsförfarande enligt 5 § 1 mom. 
11 punkten där den upphandlande enheten 
bland dem som utifrån upphandlingsannon-
sen lämnat anbudsansökan utser de leveran-
törer till vilka den sänder förfrågningsunder-
laget och vilka kan lämna anbud. Upphand-
lingen skall också i detta fall annonseras of-
fentligt. Enligt 5 § 1 mom. i den gällande 
upphandlingslagen kan den upphandlande 
enheten utan offentlig annonsering direkt be-
gära anbud av de leverantörer som den utsett. 
Det selektiva förfarande som här föreslås av-
viker därmed från förfarandet enligt 5 § 1 
mom. i den gällande upphandlingslagen.  

Utöver öppet och selektivt förfarande kan 
en upphandlande enhet tillämpa förhandlat 
förfarande på de villkor som anges i 25 § 1 
mom. och 66 § samt göra en direktupphand-
ling på de särskilda villkor som anges i 67 § i 
lagförslaget. Användningsområdet för för-
handlat förfarande och direktupphandling fö-
reslås bli mer omfattande än vid upphandling 
som överstiger EU-tröskelvärden. Däremot 
föreslås att konkurrenspräglad dialog, elek-
tronisk auktion, dynamiskt inköpssystem och 
ramavtal tillämpas på samma villkor som vid 
upphandling som överstiger EU-tröskelvär-
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den. Det finns ännu inte tillräckligt med 
praktisk erfarenhet av användningen av dessa 
förfaranden och det har därför inte ansetts 
nödvändigt att ändra användningsområdet så 
att det avviker från upphandling som översti-
ger EU-tröskelvärden. 

66 §. Förhandlat förfarande. Det föreslås 
att i denna paragraf föreskrivs om villkoren 
för användning av förhandlat förfarande samt 
om förfarandets förlopp. I den gällande upp-
handlingslagen finns inte närmare bestäm-
melser om villkoren för tillämpning av för-
handlat förfarande vid upphandling som fal-
ler utanför upphandlingsdirektivet.  

Det föreslås att begreppet förhandlat förfa-
rande används för detta förfarande så att be-
greppet svarar mot det förfarande som till-
lämpas vid upphandling som överstiger trös-
kelvärdena. Med förhandlat förfarande avses 
enligt 5 § 1 mom. 12 punkten ett förfarande 
där den upphandlande enheten publicerar en 
annons och utser anbudsgivare utifrån de an-
budsansökningar som lämnats in. Den upp-
handlande enheten och de deltagare som ut-
setts kan inom ramen för detta förfarande 
förhandla om villkoren i upphandlingskon-
traktet. 

Enligt 1 mom. i paragrafen kan den upp-
handlande enheten tillämpa förhandlat förfa-
rande vid all varu- och tjänsteupphandling 
vars uppskattade totala värde understiger 
50 000 euro samt vid byggentreprenader vars 
uppskattade totala värde understiger 500 000 
euro. Användningen av förhandlat förfarande 
minskar den arbetsmängd och de kostnader 
som föranleds av anbudsförfarandet vid upp-
handling som i ekonomiskt hänseende inte är 
betydande. I den gällande upphandlingslag-
stiftningen finns inte något villkor för an-
vändningen av förhandlat förfarande som 
hänför sig till värdet av upphandlingen. 

Förhandlat förfarande kan utöver vad som 
bestäms i 1 mom. tillämpas också på de vill-
kor som nämns i 2 mom. Enligt 2 mom. 
1 punkten kan förhandlat förfarande tilläm-
pas vid varu- och tjänsteupphandling samt 
vid byggentreprenader i fråga om vilka det 
på grund av upphandlingens art är särskilt 
svårt eller oändamålsenligt att utarbeta en 
anbudsförfrågan innan upphandlingsförfa-
randet inleds. Villkoret för användningen av 
förhandlat förfarande är i detta hänseende till 

sitt tillämpningsområde mer vidsträckt än i 
fråga om upphandling som överstiger ett EU-
tröskelvärde, där förfarandet används när-
mast i fråga om sakkunnigtjänster, andra 
immateriella tjänster och finansiella tjänster. 
Situationer där detta förfarande används är 
enligt lagrummet t.ex. tjänsteupphandling där 
tjänsterna skall vara flexibla i förhållande till 
användarnas behov, såsom tjänster i anslut-
ning till serviceboende för specialgrupper 
och tjänsteupphandling där servicesystemets 
utformning är under utveckling och tjänsten 
därför inte kan fastställas ändamålsenligt på 
förhand. Förhandlat förfarande kan användas 
t.ex. vid upphandling av sakkunnigtjänster i 
anslutning till statens ägarpolitiska besluts-
fattande, när anbudsförfrågan på grund av 
upphandlingens art inte kan utarbetas före 
anbudsförfarandet.  

Enligt 2 mom. 2 punkten kan förhandlat 
förfarande även användas vid upphandling 
där de risker som är förknippade med upp-
handlingen gör det svårare att utarbeta en 
övergripande prissättning på förhand. Villko-
ret stämmer överens med det villkor för upp-
handling som överstiger ett EU-värde. För-
handlat förfarande kan således tillämpas t.ex. 
i fråga om krävande saneringsobjekt som kan 
innefatta omständigheter med oväntade kost-
nadsverkningar, av vilken orsak det kan vara 
omöjligt att exakt specificera upphandlingen 
i anbudsförfrågningen eller lämna ett bin-
dande anbudspris på anbudet. Förfarandet 
kan också användas i situationer där anbuds-
givarna kan lägga fram olika modeller för fi-
nansiering av upphandlingen såsom s.k. pri-
vatfinansierings- och livscykelmodeller. 

Vid upphandling enligt 2 mom.3 punkten 
som hänför sig till forskning, utredning, pla-
nering, utvärdering och utbildning och som 
förutsätter en personlig arbetsprestation är 
det möjligt att vid förhandlat förfarande un-
der själva förfarandet bedöma sakkunskapen 
och kvalifikationerna hos de personer som 
ansvarar för tillhandahållandet av tjänsten. 
Sakkunskap och kompetens är huvudsakligen 
villkor som anknyter till anbudsgivarnas kva-
lifikationer och som skall bedömas som sepa-
rata kriterier bland kriterierna för valet av 
anbud i samband med utvärderingen av an-
budsgivarnas egenskaper. Aspekterna på 
kvalifikationer och sakkunskap hos den per-
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son som tillhandahåller en tjänst vid upp-
handling enligt lagrummet hänför sig i all-
mänhet direkt till föremålet för upphandling, 
och det är ofta omöjligt att bedöma dessa en-
bart utifrån anbudshandlingarna. Sådana 
egenskaper är t.ex. den kommunikationsför-
måga och de praktiska språkkunskaper som 
krävs i planerings- och utvärderingsuppgifter 
inom utvecklingssamarbetsprojekt samt spe-
cialiserad kompetens inom ett angivet äm-
nesområde. Dessa omständigheter är av cen-
tral betydelse för att upphandlingen skall 
lyckas. En grundlig bedömning av dem är 
därför nödvändig under upphandlingsförfa-
randets gång. I samband med upphandling av 
denna typ fastställs ofta föremålet för upp-
handling dessutom närmare efter att de an-
budsgivare som är intresserade av tjänste-
upphandlingen har klarlagts och intervjuats.  

Enligt 2 mom. 4 punkten tillämpas förhand-
lat förfarande i situationer som hänför sig till 
samarbetsavtal inom den offentliga och pri-
vata sektorn. Samarbetsavtalen skulle kunna 
angå antigen et enskild projekt eller också 
längre eller stadigvarande strukturella avtal.  
Samarbetsavtalen kan gälla t.ex. byggande av 
infrastruktur eller produktion av tjänster. Ty-
piskt för sådana kontrakt är behovet av fast 
samarbete för t.ex. kvalitetsförbättring eller 
utvecklingsarbete under den tid kontraktsför-
hållandet varar. Samarbetsarrangemangens 
struktur kan t.ex. innebära att gemensamma 
enheter grundas inom den offentliga och pri-
vata sektorn samt att upphandlingskontrakt i 
anslutning till dessa görs upp. Åtgärder i syf-
te att bilda bolag omfattas inte av tillämp-
ningsområdet för upphandlingslagstiftningen. 
Men eftersom den upphandling som tilldelas 
dessa bolag omfattas av lagen, är det ofta än-
damålsenligt att konkurrensutsätta valet av 
bolagspartner och det kommande upphand-
lingskontraktet samtidigt. Långfristiga pro-
jekt av nyskapande karaktär kan gälla alla 
slag av upphandling. Upphandling av nyska-
pande karaktär kan omfatta t.ex. nya typer av 
tjänster, och då kan det vara svårt att på för-
hand noggrant fastställa tjänsternas innehåll. 
I den gällande upphandlingslagstiftningen 
finns inget motsvarande villkor för använd-
ningen av förhandlat förfarande. 

Enligt 2 mom. 5 punkten kan förhandlat 
förfarande användas när tjänsteupphandling 

inom social- och hälsovården koncentreras 
på ett nationellt eller regionalt plan. Situatio-
ner där förhandlat förfarande tillämpas är 
t.ex. tjänster för förmedling av blodtjänst, 
tjänster för sällsynta handikapp- eller sjuk-
domsgrupper samt upphandling som omfattar 
speciella frågor som är så sällsynta att det är 
ändamålsenligt att samla dem inom en sär-
skild sakkunnigenhet. 

Upphandling som kräver multiprofessionell 
specialkunskap enligt 2 mom. 6 punkten är 
t.ex. tjänsteupphandling inom social- och 
sjukvården för rehabilitering av personer 
med multihandikapp, tjänsteupphandling 
inom socialvården för svåra sociala problem 
och tjänsteupphandling som förutsätter spe-
cialresurser för särskilt krävande kunder. 

Enligt 2 mom. 7 punkten kan förhandlat 
förfarande tillämpas vid exceptionellt bråds-
kande upphandling. Enligt 67 och 27 § i lag-
förslaget är direktupphandling möjlig vid 
upphandling som av orsaker som inte kan 
hänföras till den upphandlande enheten är 
exceptionellt brådskande och som den upp-
handlande enheten inte kunnat bereda sig på. 
Villkoren för brådska som berättigar till di-
rektupphandling har i gemenskapens rätts-
praxis tolkats ytterst snävt, och det är därför 
nödvändigt att beakta också andra brådskan-
de situationer än sådana som är exceptionellt 
brådskande. Brådskan skall dock bero på ex-
ceptionella omständigheter. Situationer där 
detta förfarande kan tillämpas kan vara t.ex. 
behov av reparation av en anordning som 
skadats eller ordnande av social- och sjuk-
vårdstjänster i en krissituation. Förhandlat 
förfarande skall dock betraktas som ett ex-
ceptionellt upphandlingsförfarande när det 
gäller sedvanlig upphandling. En upphand-
lande enhet skall bereda sig rimligt på sanno-
lik kommande upphandling t.ex. genom ram-
avtal, varvid enheten inte har något behov av 
att tillämpa förhandlat förfarande på grund av 
brådska.  

Enligt 2 mom. 8 punkten kan förhandlat 
förfarande användas vid byggkoncessioner 
och tjänstekoncessioner. Koncessionerna är 
ofta omfattande och till sitt innehåll varie-
rande avtal, där det i allmänhet inte är ända-
målsenligt att på förhand fastställa föremålet 
för avtalet eller detta kan begränsa framläg-
gandet av olika alternativ för genomförandet. 
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Karakteristiskt för koncessionerna är att den 
upphandlande enheten ger tillhandahållaren 
av tjänster eller koncessionshavaren rätt att 
utnyttja föremålet för koncessionen i stället 
för ersättning. För att olika alternativa ge-
nomföranden skall kunna möjliggöras och 
dessa skall kunna utvärderas så att den lämp-
ligaste modellen skall hittas, förutsätts i all-
mänhet förhandlingar under upphandlings-
förfarandet. Förhandlat förfarande är ur an-
budsgivarnas synvinkel motiverat för be-
dömning av de faktorer som hänför sig till 
ekonomiska eller juridiska risker.  

Paragrafens 2 mom. 9 punkt svarar mot 
27 § 1 mom. 4 punkten i lagförslaget vid 
upphandling som överstiger ett EU-
tröskelvärde och 13 § 2 mom. i den gällande 
förordningen om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om förlop-
pet av förhandlat förfarande och utarbetande 
av handlingar i anslutning till det. Den upp-
handlande enheten skall innan upphandlings-
förfarandet inleds utarbeta en beskrivning av 
upphandlingens mål och huvudsakliga inne-
håll. Syftet med detta är att en beskrivning av 
upphandlingen utarbetas på allmän nivå för 
att anbudsgivarna skall få tillräckligt med in-
formation om föremålet för upphandlingen 
och utifrån den kunna överväga om de öns-
kar delta i anbudsförfarandet. Den upphand-
lande enheten skall i upphandlingsannonsen 
eller i de handlingar som hänför sig till upp-
handlingen också ange vilka regler som skall 
iakttas i fråga om upphandlingsförfarandet. 
Den upphandlande enheten kan t.ex. ställa 
sådana krav på anbudsgivarna som gäller den 
ekonomiska eller tekniska prestationsförmå-
gan eller andra egenskaper eller använda så-
dana faktorer när antalet anbudsgivare mins-
kas. Den upphandlande enheten kan också på 
förhand utarbeta regler för hur det förfarande 
genomförs som den kommer att använda vid 
utgallringen av anbudsgivare. 

Den upphandlande enheten skall förhandla 
med minst tre anbudsgivare, om det finns ett 
tillräckligt antal lämpliga anbudsgivare. Be-
stämmelsen motsvarar till denna del det före-
slagna 24 § 3 mom. och 13 § 3 mom. i den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Antalet anbudsgiva-
re kan givetvis också vara större än det före-

slagna minimiantalet. Vid bedömningen av 
antalet anbudsgivare skall konkurrensförhål-
landena nyttiggöras och upphandlingens kva-
litet och omfattning beaktas. 

Förhandlingarna mellan den upphandlande 
enheten och anbudsgivarna kan gälla alla 
aspekter som hänför sig till fullgörandet av 
upphandlingskontraktet. Kandidaterna och 
anbudsgivarna skall vid förhandlingarna be-
mötas på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt genom att de bl.a. får 
tillgång till samma uppgifter om föremålet 
för upphandlingen och genomförandet av den 
samt genom att kraven på likabehandling och 
objektivitet beaktas också under själva för-
handlingarna. Förhandlingarna med anbuds-
givarna skall föras innan anbudsförfrågan 
och anbud görs upp. Förhandlingar som syf-
tar till prissänkning har enligt hävdvunnen 
rättspraxis ansetts vara förbjudna och den 
upphandlande enheten skall undvika sådana 
förhandlingar efter att den mottagit anbuden.  

67 §. Direktupphandling. I paragrafen före-
skrivs om villkoren för användning av di-
rektupphandling, vilka till sitt huvudsakliga 
innehåll motsvarar villkoren för direktupp-
handling enligt den föreslagna 27 § vid upp-
handling som överstiger ett EU-tröskelvärde. 
Enligt 5 § 2 mom. i den gällande upphand-
lingslagen får upphandling utföras utan an-
budsförfarande endast av särskilda skäl. Som 
dylika skäl kan betraktas att värdet på upp-
handlingen är obetydligt samt att de villkor 
uppfylls som fastställts för användningen av 
direkt förhandlat förfarande i förordningen 
om upphandling som överstiger tröskelvär-
det. Motsvarande skäl beaktas i lagförslagets 
27 §. Det finns inget behov att utfärda be-
stämmelser om tillämpningen av direktupp-
handling på grund av upphandlingens obe-
tydliga värde, eftersom lagens tillämpnings-
område har begränsats till sitt värde.  

Med direktupphandling avses i 5 § 1 mom. 
13 punkten ett upphandlingsförfarande där 
den upphandlande enheten oavsett förfaran-
det utser en eller flera leverantörer att delta i 
förfarandet och förhandlar om villkoren för 
kontraktet med dem. Om förfarandet publice-
ras ingen annons. Om flera deltagare utses att 
delta i förfarandet skall de enligt 2 § bemötas 
likvärdigt. 

Det föreslås bli möjligt att tillämpa direkt-
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upphandling på samma villkor som vid upp-
handling som överstiger ett EU-tröskelvärde. 
Direktupphandling kan då genomföras på de 
villkor som nämns i 27 §, dvs. bl.a. när det 
vid ett tidigare förfarande inte har kommit in 
några anbud alls eller inga anbud som mot-
svarar anbudsförfrågan, i exceptionellt 
brådskande situationer samt i situationer där 
det konkurrensutsatta upphandlingskontraktet 
innefattar ett optionsvillkor. 

I paragrafen föreslås att bestämmelser ut-
färdas om tillämpning av direktupphandling 
också när ordnande av anbudsförfarande och 
byte av den som tillhandahåller tjänsten skul-
le vara uppenbart oskäligt eller särskilt oän-
damålsenligt med hänsyn till vård- eller kli-
entförhållandet. Det är därför meningen att 
de situationer där direktupphandling tilläm-
pas begränsas till särskilda och exceptionella 
social- och hälsovårdstjänster samt till an-
skaffning av utbildningstjänster. Direktupp-
handling är enligt förslaget möjlig endast i 
enstaka fall och därför skall förutsättningen 
för användningen av förfarandet prövas och 
motiveras skilt för varje patient eller klient. 
Med tryggande av ett för kunden betydande 
vård- eller klientförhållande avses i första 
hand att ett långvarigt klientförhållande fort-
går i en situation där den tidigare avtalsperi-
oden går ut och tjänsterna på nytt konkur-
rensutsätts. Det är då möjligt att förlänga ett 
enskilt vård- eller klientförhållande, vilket  
med hänsyn till livssituationen eller av andra 
personliga skäl är av speciell betydelse för 
den person som är klient. T.ex. boendetjäns-
terna för en äldre person eller en utveck-
lingshämmad person kan kvarstå oförändra-
de. Ett för kunden viktigt klientförhållande i 
fråga om utbildningstjänster kan t.ex. vara ett 
förhållande mellan lärare och elev.  

Direktupphandling kan enligt förslaget till-
lämpas på de ovan nämnda grunderna t.ex. i 
fråga om tjänsteupphandling som gäller pla-
cering av barn av barnskyddsskäl eller servi-
ceboende för äldre personer. Eftersom det 
endast är fråga om enstaka fall, skall sådan 
upphandling i regel konkurrensutsättas ge-
nom förfaranden med större öppenhet än 
normalt, t.ex. genom ramavtal. I exceptionel-
la situationer kan den grund för sekretess en-
ligt 7 § 1 mom. 1 punkten tillämpas på upp-
handling, varvid undantag från tillämpningen 

av den föreslagna lagen kan göras.  
Direktupphandling är ett undantag från 

konkurrensutsättningsskyldigheten och där-
för skall användningen av detta förfarande 
vara exceptionellt och tolkningen av förut-
sättningarna för användning av den sträng. 
Eftersom annonseringsskyldigheterna inte 
gäller direktupphandling medger förfarandet 
inte öppenhet och insyn. Europeiska gemen-
skapens domstol har i sin dom i mål C-
324/98, Telaustria och Telefonadress (REG 
2000, s. I-10745) ansett att principerna om 
öppenhet och jämlikhet som är härledda från 
EG-fördraget är tillämpliga också på upp-
handling som faller utanför upphandlingsdi-
rektiven. I den nationella lagstiftningen bör 
bestämmelserna om undantag från principen 
om öppenhet och konkurrensutsättningsskyl-
digheten därför inte vara   

68 §. Annonsering om upphandling. I para-
grafen föreskrivs om annonseringsskyldighet 
vid sekundär tjänsteupphandling, tjänstekon-
cession samt vid varuupphandling och primär 
tjänsteupphandling, byggentreprenader och 
byggkoncessioner som understiger ett EU-
tröskelvärde. I den gällande upphandlingsla-
gen finns inga annonseringsskyldigheter av-
seende dessa typer av upphandling och be-
stämmelsen är alltså till denna del ny.  

En upphandlande enhet skall offentligt an-
nonsera upphandling som genomförs genom 
annat förfarande än direktupphandling. För 
annonserna skapas en Internetbaserad annon-
seringskanal där annonsering kan ske med 
hjälp av enkla elektroniska standardblanket-
ter. Anbudsgivarna kan i annonseringsdata-
basen söka uppgifter om öppna anbudsförfa-
randen eller anlita databasens tjänster för att 
få information. Databasen motsvarar till sina 
huvudsakliga principer handels- och indu-
striministeriets annonseringskanal JULMA. 
Det föreslås att närmare bestämmelser om 
annonseringsskyldigheten utfärdas genom 
förordning. I förordningen kan då närmare 
bestämmelser fastställas om annonserings-
skyldigheterna och innehållet i annonserna 
samt om distributionssätten, publiceringen 
och andra frågor av teknisk natur. 

Oavsett annonseringsskyldigheten skall 
den upphandlande enheten ha rätt att inom 
ramen för öppet förfarande sända anbudsför-
frågan och inom ramen för andra förfaranden 



 RP 50/2006 rd 
  

 

119

sända information om upphandlingen direkt 
till de leverantörer som den bedömer som 
lämpliga. 

69 §. Anbudsförfrågan. I paragrafen före-
slås bestämmelser om frågor avseende inne-
hållet i anbudsförfrågan. I den gällande upp-
handlingslagen finns ingen uttrycklig be-
stämmelse om innehållet i anbudsförfrågan. I 
5 och 6 § i upphandlingsförordningen för sta-
ten finns bestämmelser om innehållet i an-
budsförfrågan vid statens upphandling. Det 
har kommit fram att det i den praktiska upp-
handlingsverksamheten råder ovisshet om 
kraven på innehållet i anbudsförfrågan, och 
därför föreslås att tydligare bestämmelser än 
hittills om syftet med anbudsförfrågan och 
minimikraven på den tas in i paragrafen.  

Paragrafen motsvarar till sitt huvudsakliga 
innehåll vad som föreskrivs i 41 § om an-
budsförfrågan vid upphandling som översti-
ger ett EU-tröskelvärde. Bestämmelserna om 
syftet med och de huvudsakliga principerna 
för anbudsförfrågan enligt 1 mom. stämmer 
då överens med vad som föreskrivs i 41 § 
1 mom. i lagförslaget. 

Det föreslås att det i 2 mom. föreskrivs om 
minimikraven på innehållet i anbudsförfrå-
gan. Anbudsförfrågan skall innehålla en be-
skrivning av föremålet för upphandlingen. 
Den skall också ange minimikraven på kan-
didaternas och anbudsgivarnas kvalifikatio-
ner samt de utredningar som skall lämnas för 
utvärdering av kandidaterna och anbudsgi-
varna. Av anbudsförfrågan skall dessutom 
framgå om anbudsjämförelsen grundar sig på 
det billigaste priset eller det totalekonomiskt 
sett mest fördelaktiga anbudet. Anbudsför-
frågan skall också innehålla uppgifter om 
lämnande av anbud.  

Enligt 3 mom. skall anbudsförfrågan inne-
hålla också andra uppgifter som är av bety-
delse med tanke på utarbetande av anbud. 
Den upphandlande enheten skall överväga 
det mer detaljerade innehållet i anbudsförfrå-
gan utifrån upphandlingens art och omfatt-
ning. Den upphandlande enheten kan i till-
lämpliga delar iaktta vad som föreskrivits om 
anbudsförfrågan vid upphandling som över-
stiger ett EU-tröskelvärde. 

Anbudsförfrågan kompletterar upphand-
lingsannonsen. I 2 mom. föreslås att det lik-
som i 41 § 3 mom. föreskrivs om den princip 

i hävdvunnen rättspraxis enligt vilken inne-
hållet i upphandlingsannonsen avgör, när an-
budsförfrågan och upphandlingsannonsen till 
sitt innehåll avviker från varandra.  

70 §. Anbudsförfrågan och sändande av 
den till leverantörerna. I paragrafen finns be-
stämmelser om att anbudsförfrågan skall ut-
arbetas skriftligen och hur den skall sändas 
till leverantörerna. I 5 § i den gällande upp-
handlingslagen föreskrivs om leverantörers 
rätt att få anbudsförfrågan. Bestämmelser om 
form och leveranssätt för anbudsförfrågan 
finns i 5 § i upphandlingsförordningen för 
staten.  

Enligt 1 mom. skall anbudsförfrågan i regel 
göras skriftligen. Eftersom upphandling av 
relativt stort ekonomiskt värde enligt försla-
get skall omfattas av lagens tillämpningsom-
råde, faller sig kravet på skriftlig form natur-
ligt. Muntlig anbudsförfrågan är möjlig vid 
brådskande upphandling. Muntlig anbudsför-
frågan är dessutom möjlig vid förhandlat för-
farande och direktupphandling när det finns 
motiverad anledning. Om anbudsförfrågan 
inte är tillgänglig i skriftlig form, minskas 
öppenheten i anbudsförfarandet samtidigt 
som en likvärdig behandling av anbudsgivar-
na äventyras, och därför skall muntlig an-
budsförfrågan begränsas till exceptionella si-
tuationer. Om anbudsförfrågan eller anbuds-
förfarande i skriftlig form av motiverad an-
ledning inte är ändamålsenliga, skall den 
upphandlande enheten dock föra protokoll 
vid de förhandlingar som förs med anbudsgi-
varna vid direktupphandling och förhandlat 
förfarande. Av protokollet skall förhandling-
arnas innehåll samt de väsentliga uppgifter 
framgå som inverkar på kandidaternas och 
anbudsgivarnas ställning. 

Enligt 2 mom. kan en upphandlande enhet 
vid öppet förfarande inte vägra att lämna an-
budsförfrågan till de leverantörer som bett 
om den. Paragrafen motsvarar 5 § 1 mom. i 
den gällande upphandlingslagen. Högsta för-
valtningsdomstolen har i sitt beslut av den 2 
december 2002, liggare 3157, fastställt denna 
rättsnorm och ansett att förfrågningsunderla-
get skall tillställas de leverantörer som ber 
om det, om det inte fördröjer upphandlingen. 
Den upphandlande enheten skall således inte 
i denna fas av förfarandet bedöma leverantö-
rernas lämplighet eller förutsättningar att 
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genomföra upphandlingen.  
Den upphandlande enheten kan som alter-

nativ till att skriftligen tillställa anbudsför-
frågan göra förfrågningsunderlaget tillgäng-
ligt för leverantörerna på elektronisk väg, 
t.ex. genom Internet.  

Enligt 3 mom. lämnar den upphandlande 
enheten vid selektivt förfarande, förhandlat 
förfarande och vid andra än öppna upphand-
lingsförfaranden förfrågningsunderlaget en-
dast till de kandidater som utsetts för förfa-
randet. Bestämmelsen motsvarar till denna 
del regleringen om upphandling som översti-
ger ett EU-värde. Kandidaterna skall reserve-
ras en skälig tid för lämnande av anbuden. 
När anbudstidens längd bestäms skall hänsyn 
tas till kraven på nyttiggörande av konkur-
rensmöjligheter och likvärdig behandling av 
anbudsgivarna.  

71 §. Val av anbudsgivare. I paragrafen fö-
reslås att det bestäms om principerna för va-
let av kandidater och anbudsgivare. Bestäm-
melsen motsvarar till sitt huvudsakliga inne-
håll vad som föreskrivs i 6 § i den gällande 
upphandlingslagen, men innehållet är exakta-
re formulerat. 

Enligt 1 mom. skall samma huvudsakliga 
principer iakttas vid valet av kandidater och 
anbudsgivare som vid upphandling som 
överstiger ett EU-värde. Valet av kandidater 
och anbudsgivare skall således göras med 
iakttagande av de kriterier som angetts i upp-
handlingsannonsen eller anbudsförfrågan. 
Kriterierna kan gälla bl.a. kandidaternas eko-
nomiska och finansiella ställning samt yr-
kesmässiga och tekniska kvalifikationer. När 
kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet 
bedöms och utredningar i anslutning till detta 
begärs kan i tillämpliga delar iakttas vad som 
föreskrivits i fråga om upphandling som 
överstiger ett EU-värde. Valet av anbudssö-
kande och anbudsgivare, samt kontrollen av 
deras lämplighet, skulle dock vara mer flexi-
belt vid upphandlingar överstigande det na-
tionella tröskelvärdet än vid upphandlingar 
överstigande EU-tröskelvärdet. Därav följer 
att det till exempel är möjligt att vid utnytt-
jandet av det selektiva förfarandet bjuda färre 
än fem anbudssökande att delta i anbudstäv-
lingen, ifall detta är motiverat på objektiva 
grunder och i överenstämmelse med förbudet 
mot diskriminering. 

En kandidat eller anbudsgivare som inte 
har förutsättningar att genomföra upphand-
lingen kan enligt 2 mom. uteslutas ur anbuds-
förfarandet. Den upphandlande enheten skall 
vid sin bedömning beakta upphandlingens art 
och omfattning samt de ekonomiska och and-
ra risker som är förknippade med genomfö-
randet av upphandlingen. Beslut om att ute-
sluta en kandidat eller anbudsgivare ur an-
budsförfarandet skall meddelas den berörda 
parten för kännedom i enlighet med 73 §. 

Det är enligt förslaget möjligt att utesluta 
kandidater och anbudsgivare ur anbudsförfa-
randet på samma grunder som fastställs i 
53 och 54 § i fråga om upphandling som 
överstiger ett EU-värde. Orsaker som berätti-
gar den upphandlande enheten att utesluta 
kandidater och anbudsgivare är t.ex. en laga-
kraftvunnen dom för vissa brott, en lagstridig 
handling eller ett allvarligt fel med anknyt-
ning till yrkesutövande samt försummelse av 
skatter och socialskyddsavgifter. Bestämmel-
sen motsvarar 6 § 2 mom. i den gällande 
upphandlingslagen.  

Bedömning av kandidaters och anbudsgi-
vares lämplighet och uteslutande av dem ur 
anbudsförfarandet skall ske före jämförelsen 
av anbuden som en separat fas inom anbuds-
förfarandet. 

72 §. Val av anbud. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om principerna för valet av 
anbud. Paragrafen motsvarar till sitt huvud-
sakliga innehåll vad som föreskrivs i 7 § i 
den gällande upphandlingslagen.  

Enligt 1 mom. skall det anbud antas som 
för enheten totalekonomiskt sett är det mest 
fördelaktiga eller det som har det lägsta pri-
set. När det totalekonomiskt sett fördelakti-
gaste anbudet används som kriterium för va-
let av anbud, skall den upphandlande enheten 
iaktta de jämförelsegrunder som den på för-
hand har meddelat. Den upphandlande enhe-
ten kan överväga vilka jämförelsegrunder 
som skall användas vid bedömningen av det 
totalekonomiskt sett mest fördelaktiga anbu-
det. Jämförelsegrunderna skall dock hänföra 
sig till föremålet för upphandling samt vara 
objektiva och ekonomiskt betydelsefulla. 
Villkoren avseende jämförelsegrunderna 
motsvarar därmed de villkor som ställs på 
jämförelsegrunderna vid upphandling som 
överstiger ett EU-tröskelvärde.  
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De jämförelsegrunder som används vid va-
let av anbud skall i regel hänföra sig till fö-
remålet för upphandling. Därför bör, liksom 
vid upphandling som överstiger ett EU-
värde, faktorer med anknytning till kandida-
ternas eller anbudsgivarnas lämplighet inte 
användas vid utvärderingen av anbud. Denna 
bestämmelse, som baserar sig på artikel 44 i 
upphandlingsdirektivet och på EG-
domstolens dom C-315/01, Gesellschaft für 
Abfallentsorgungs-Technik (GAT) (REG 
2003, s. I-6351), har dock ansetts oskäligt 
begränsa valet av anbud i synnerhet vid se-
kundär tjänsteupphandling. Kvalitetsled-
ningssystem, yrkesmässiga kvalifikationer 
och referenser är faktorer som hänför sig till 
kandidaternas och anbudsgivarnas lämplighet 
och de skall enligt förslaget inte användas 
som kriterier vid valet av anbud vid upp-
handling enligt upphandlingsdirektivet. 

Eftersom det föreslås att sådan upphand-
ling som faller utanför tillämpningsområdet 
för upphandlingsdirektivet skall omfattas av 
tillämpningsområdet för detta kapitel, kan 
nationella bestämmelser om förfaranden som 
avviker från upphandlingsdirektivet tas in i 
paragrafen, om bestämmelserna inte strider 
mot EG-fördraget på ett diskriminerande sätt. 
I paragrafen föreslås därför bestämmelser om 
att det vid valet av anbud i fråga om upp-
handling som kräver särskild sakkunskap, 
yrkeskunskap och personliga tjänstepresta-
tioner eller byggarbete skall vara möjligt att 
beakta kvalitetsledningssystem, kompetens, 
erfarenhet och yrkeskunskap som överstiger 
minimikraven på lämplighet hos den perso-
nal som ansvarar för tillhandahållandet av 
tjänster eller utförande av byggarbete. Den 
upphandlande enheten kan då vid utvärde-
ringen av anbud ge extra poäng för yrkes-
kunskap som överstiger minimikraven, t.ex. 
en tilläggsexamen som är av betydelse för 
tillhandahållandet av en tjänst. Beaktande av 
lämplighet som överstiger minimikraven 
lämpar sig i praktiken t.ex. för upphandling 
av planerings-, utvecklings-, forsknings- och 
utbildningstjänster som kräver en viss yrkes-
kompetens samt vid tjänsteupphandling inom 
social- och hälsovården. Bestämmelsen är 
dessutom tillämplig på byggprojekt som krä-
ver särskild yrkeskunskap, såsom krävande 
saneringsarbeten eller uppdrag som kräver att 

traditionella arbetssätt används. 
Jämförelsegrunderna skall enligt 2 mom. 

meddelas i prioritetsordning. I 7 § i den gäl-
lande upphandlingslagen anges ingen skyl-
dighet att nämna jämförelsegrunderna i prio-
ritetsordning. Enligt 41 § 2 mom. i den gäl-
lande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet skall bedömnings-
grunderna om möjligt anges i viktighetsord-
ning. Eftersom nämnande av jämförelse-
grundernas prioritetsordning ökar upphand-
lingsförfarandets öppenhet och förbättrar an-
budsgivarnas möjligheter att använda rätts-
medel, föreslås att ett tillägg om detta tas in i 
paragrafen. I syfte att garantera tillräcklig 
flexibilitet föreslås å andra sidan inte att det, 
liksom vid upphandling som överstiger EU-
tröskelvärden, i lagen skall föreskrivas om en 
skyldighet att ange den relativa viktningen av 
jämförelsegrunderna. När jämförelsegrun-
derna och den inbördes viktningen av dem 
fastställs kan i tillämpliga delar dock iakttas 
vad som bestäms i 52 §. 
 
DEL IV.    Gemensamma bestämmelser 

om beslut om upphandling och 
tilldelning av upphandlingskon-
trakt, rättsmedel samt särskil-
da bestämmelser 

10 kap. Beslut om upphandling och 
upphandlingskontrakt 

73 §. Beslut om upphandling och delgiv-
ning. Paragrafen motsvarar rättsmedelsdirek-
tivets krav och artikel 41 i upphandlingsdi-
rektivet. Bestämmelsen motsvarar 7 a § i 
upphandlingslagen, som trädde i kraft den 1 
februari 2005 (21/2005). I 1 mom. föreskrivs 
om den upphandlande enhetens skyldighet att 
fatta ett särskilt skriftligt beslut om upphand-
lingsförfarandets utgång. Beslutet skall inne-
hålla de väsentliga uppgifterna om avgöran-
det av anbudsförfarandet samt om de vikti-
gaste faktorer som påverkat avgörandet, så-
som anbudsgivarens namn, urvalskriterierna 
för kandidaten, anbudsgivaren och anbudet 
samt hur de tillämpats. Av beslutet skall även 
framgå motiveringen till att förhandlat förfa-
rande, ramavtal eller direktupphandling an-
vänts.  

Skriftliga beslut skall även fattas om de öv-
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riga avgöranden som påverkar kandidaternas 
och anbudsgivarnas ställning. Sådana avgö-
randen är till exempel uteslutning av en kan-
didat eller en anbudsgivare ur anbudsförfa-
randet eller beslut om att inte välja anbuds-
sökanden till fortsatta förhandlingar eller 
ramförfarandet. Den upphandlande enheten 
får dock själv avgöra i vilket skede den till-
kännager de avgöranden som den gjort under 
behandlingen av anbuden. Den upphandlande 
enheten skall i enlighet med principerna för 
en god förvaltning dock så snabbt som möj-
ligt underrätta berörda parter om de avgöran-
den den gjort.  

Till beslutet skall fogas en skriftlig anvis-
ning om hur ärendet kan föras till marknads-
domstolen (anvisning om hur man söker änd-
ring).  

Tidsfristen för sökande av ändring börjar 
löpa från det att den sökande har fått eller an-
ses ha fått del av det motiverade beslutet och 
anvisningen om hur man söker ändring. Be-
slutet och anvisningen om hur man söker 
ändring kan delges som normal brevförsän-
delse. Beslutsförfarandet, och därmed även 
delgivningen, omfattas av de allmänna be-
stämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) 
och kommunallagen (365/1995). Den upp-
handlande enheten kan således vid behov 
även använda andra former av delgivning, 
såsom bevislig delgivning, vilket motsvarar 
nuvarande praxis. Om inte något annat visas 
anses delgivningen ha skett den sjunde dagen 
efter det att brevet sändes. 

Enligt 2 mom. iakttas i fråga om anvisning-
en om hur man söker ändring i tillämpliga 
delar förvaltningsprocesslagens bestämmel-
ser om besvärsanvisning.  

74 §. Slutande av upphandlingskontrakt. 
Denna paragraf motsvarar 7 a § i den gällan-
de upphandlingslagen, förutom för att vänte-
tiden på 21 dagar för verkställandet av ett 
upphandlingsbeslut endast skall gälla upp-
handling som överstiger ett EU-tröskelvärde. 
Den upphandlande enheten skall sluta ett 
skriftligt kontrakt om upphandlingen genom 
vilket beslutet genomförs. Vid en upphand-
ling som överstiger ett EU-tröskelvärde kan 
kontraktet slutas och beslutet verkställas tidi-
gast 21 dagar efter det att den sökande har 
fått eller anses ha fått del av beslutet och an-
visningen om hur man söker ändring. Vänte-

tiden börjar således löpa från delgivningen av 
beslutet. Vid definitionen av väntetidens 
längd har man beaktat den tidsfrist på 14 da-
gar som fastställts för anvisningen om hur 
man söker ändring vid marknadsdomstolen 
samt sju dagar för en eventuell behandling 
vid marknadsdomstolen, då marknadsdom-
stolen vid behov kan vidta åtgärder för av-
brytande av upphandlingen. Rättsmedelsdi-
rektivet och EG-domstolens tolkning i do-
men i mål C-81/98, Alcatel (REG 1999, s. I-
7671) förutsätter ett förfarande för sökande 
av ändring där den ändringssökande, om för-
utsättningarna uppfylls, kan få beslutet i frå-
ga hävt. Bestämmelsen i fråga säkerställer de 
förutsättningar som rättsmedelsdirektivet 
kräver. Bestämmelsen gör det möjligt för 
marknadsdomstolen att ingripa i ärendet och 
att säkerställa användningen av primära på-
följder. Den upphandlande enheten bör i 
samband med delgivningen av beslutet med-
dela att kontraktet inte sluts genom beslutet, 
utan genom ett kontrakt som sluts senare, 
vilket kan ske först efter att den tidsfrist som 
fastställs i denna paragraf löpt ut.  

Fastställandet av väntetiden till att enbart 
gälla upphandlingar som överstiger ett EU-
tröskelvärde avviker från 7 a § i den gällande 
upphandlingslagen, enligt vilken väntetiden 
gäller alla upphandlingar som omfattas av 
upphandlingslagens tillämpningsområde, 
oberoende av upphandlingens värde. Den be-
stämmelse som ingår i den gällande upp-
handlingslagen fogades till lagen på grund av 
att detta krävdes av kommissionens tillsyns-
förfarande. Ändringen trädde i kraft i början 
av februari 2005. Väntetiden på 21 dagar har 
både av de upphandlande enheterna och av 
anbudsgivarna upplevts som en faktor som 
skapar förseningar och kostnader och det fö-
reslås därför att bestämmelsen ändras så att 
väntetiden endast gäller upphandlingar som 
överstiger ett EU-tröskelvärde. I flera utlå-
tanden om förslaget till upphandlingslag togs 
problemen i anslutning till väntetiden upp.  

Enligt paragrafen kan en avvikelse från 
tidsfristen på 21 dagar göras om tilldelningen 
av kontraktet är absolut nödvändig på grund 
av tvingande allmänt intresse eller av någon 
annan oförutsebar omständighet som inte be-
ror på den upphandlande enheten. Sådana 
omständigheter kan till exempel gälla männi-
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skors hälsa och säkerhet eller extrem bråds-
ka. En ytterligare förutsättning är att det är 
absolut nödvändigt att kontraktet sluts ome-
delbart. Brådskan bör bottna i orsaker som 
den upphandlande enheten inte rimligtvis har 
kunnat förutse och påverka. Som sådan 
brådska som avses i bestämmelsen kan inte 
betraktas den omständigheten att den upp-
handlande enheten dröjt med att genomföra 
upphandlingen. En upphandlande enhet som 
åberopar bestämmelsen måste i sitt beslut 
fastställa orsakerna till avvikelsen och kunna 
visa att förutsättningarna för tillämpning av 
grunden för avvikelse finns. 

75 §. Hemlighållande av handlingar. Det 
föreslås att i denna paragraf föreskrivs om 
offentligheten för de handlingar som hänför 
sig till anbudsförfarandet och om anbudspar-
ternas rätt att få information. Paragrafen 
grundar sig på 14 § i den gällande upphand-
lingslagen samt artikel 6 i upphandlingsdi-
rektivet. 

Enligt 14 § 1 mom. i den gällande upp-
handlingslagen gäller angående rätten för 
dem som har deltagit i en anbudstävlan att få 
information om dokument om handläggning-
en av anbuden i tillämpliga delar vad som i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) föreskrivs om parters rätt 
till information. I 2 mom. i nämnda paragraf 
föreskrivs om skyldigheten att hemlighålla 
affärs- eller yrkeshemligheter för en närings-
idkare. I den gällande upphandlingslagen in-
går inga bestämmelser om tillämpning av of-
fentlighetslagen på sådana upphandlande en-
heter som inte är myndigheter. 

Det föreslås att i denna paragraf föreskrivs 
om tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande och 
parters rätt till information beträffande hand-
lingar och uppgifter som hänför sig till an-
budsförfarandet genom hänvisning till berör-
da paragrafer i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet. I paragrafen föreslås 
att nämnda lagrum om tystnadsplikt, förbud 
mot utnyttjande och rätt till information även 
skall tillämpas då det inte är fråga om en så-
dan myndighet som avses i 4 § i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet. Så-
ledes tillämpar alla upphandlande enheter 
som avses i 6 § i lagförslaget de särskilt 
nämnda offentlighetsbestämmelserna, obero-
ende av om de är sådana myndigheter som 

avses i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. Detta innebär att till exem-
pel offentligrättsliga inrättningar samt enhe-
ter som får offentligt stöd för över hälften av 
upphandlingen skall iaktta samma offentlig-
hetsbestämmelser som de upphandlande en-
heter som fungerar som myndigheter. 

De lagrum som enligt denna paragraf skall 
tillämpas är 11, 13–14, 16, 22–24 och 35 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet. I 11 § i nämnda lag föreskrivs om en 
parts rätt att ta del av en handling, i 13 § om 
begäran om att få ta del av en handling, i 14 
§ om beslut om att en handling lämnas ut och 
i 16 § om hur en handling skall lämnas ut. 
Lagens 22-24 § gäller handlingssekretess och 
i 24 § uppräknas de handlingar som är sekre-
tessbelagda. Om straffpåföljden för brott mot 
skyldigheten att iaktta handlingssekretess, 
mot tystnadsplikt samt förbudet att utnyttja 
uppgifter föreskrivs i lagens 35 §. I beslut om 
utlämnande av handlingar som fattats av öv-
riga upphandlande enheter än sådana myn-
digheter som avses i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet kan ändring sö-
kas genom besvär hos en förvaltningsdom-
stol i enlighet med förvaltningsprocesslagen.  

Denna paragraf gäller inte myndigheter i 
enlighet med 4 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet som även iakttar 
bestämmelserna i nämnda lag i fråga om an-
budsförfarandet. Ändring i beslut om utläm-
nande av handlingar kan sökas i enlighet med 
33 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.  
 
 
11 kap. Rättsmedel 

76 §. Påföljder som bestäms av marknads-
domstolen. I denna paragraf fastställs de 
rättsmedel som hör till marknadsdomstolens 
behörighet. Bestämmelsen motsvarar be-
stämmelsen i 9 § i den gällande upphand-
lingslagen. Med att något strider mot upp-
handlingslagstiftningen avses vid sidan av 
förfarande i strid med den nationella lagstift-
ningen även förfarande i strid med Europeis-
ka gemenskapens lagstiftning och Världs-
handelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling, GPA- avtalet.  

Marknadsdomstolen kan på ansökan  
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1) helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlande enhet,  

2) förbjuda den upphandlande enheten att 
tillämpa en punkt i ett dokument som gäller 
upphandlingen eller att annars följa ett orik-
tigt förfarande,  

3) ålägga den upphandlande enheten att 
korrigera sitt oriktiga förfarande, eller  

4) ålägga den upphandlande enheten att be-
tala gottgörelse till en part som skulle ha haft 
en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfa-
randet, om förfarandet hade varit felfritt. 
Marknadsdomstolen kan genom sina åtgärder 
endast häva eller förhindra ett förfarande el-
ler ett upphandlingsbeslut som den anser vara 
oriktigt. Däremot kan den inte ålägga den 
upphandlande enheten att välja en viss an-
budsgivare i stället för den anbudsgivare som 
valts. I praktiken tillämpas 1 och 3 punkten 
tillsammans.  

Gottgörelse är den sekundära påföljd som 
marknadsdomstolen kan använda sig av och 
som endast tillämpas då marknadsdomstolen 
inte kan ingripa i ett olagligt förfarande av 
den upphandlande enheten genom övriga på-
följder som fastställs i denna paragraf.  

Målsättningen inom ramen för den gällande 
upphandlingslagen har varit att man i första 
hand skall ingripa i ett oriktigt upphandlings-
förfarande genom att häva upphandlingsbe-
slutet, förbjuda det oriktiga förfarandet eller 
ålägga den upphandlande enheten att korrige-
ra det oriktiga förfarandet. Denna målsätt-
ning kan fortfarande anses vara motiverad 
och som primära påföljder skall alltså använ-
das påföljderna i 1 mom. 1, 2 och 3 punkten 
och i andra hand den gottgörelse som fast-
ställs i 4 punkten. Utgångspunkten är att 
gottgörelse kan påföras när det är omöjligt att 
tillgripa övriga rättsmedel, eftersom upp-
handlingskontraktet redan har slutits. Gottgö-
relse kan även påföras om undanröjandet av 
upphandlingsbeslutet kan orsaka större skada 
för den upphandlande enheten, för övriga ak-
törers rättigheter eller för det allmänna in-
tresset än de fördelar som åtgärden skulle 
medföra. Om ärendet har anhängiggjorts vid 
marknadsdomstolen först efter det att kon-
traktet har slutits är gottgörelse i ett ärende 
som gäller en enskild upphandling dock den 
primära påföljden.  

Förutsättningen för gottgörelse är att det 

har skett ett fel vid upphandlingsförfarandet 
och att sökanden, om förfarandet hade varit 
felfritt, skulle ha haft en realistisk möjlighet 
att väljas till leverantör vid upphandlingen. 
För att gottgörelse skall kunna påföras skall 
båda dessa villkor uppfyllas. Gottgörelse kan 
åläggas att betalas till en sådan part som har 
deltagit i upphandlingsförfarandet som skulle 
ha haft en realistisk möjlighet att vinna an-
budsförfarandet. Den sökande skall kunna 
visa detta. Ordalydelsen motsvarar bestäm-
melsen om skadestånd i föreslagna 84 § 2 
mom. och den definition som används i 
rättsmedelsdirektivet: “would have had a real 
chance of winning the contract”. Gottgörelse 
kan i regel endast betalas till en sökande. 
Gottgörelse kan inte påföras om sökanden i 
stället för ovan nämnda part är en myndighet 
eller någon annan aktör som fastställs i 78 § 
2 mom.  

Påförande av gottgörelse är särskilt pro-
blematiskt i sådana fall där inget anbudsför-
farande har anordnats eller där sökanden inte 
har godkänts som anbudsgivare. I dessa fall 
är det svårt för sökanden att visa att denne 
skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna 
anbudsförfarandet. Trots att betalning av 
gottgörelse åtminstone i regel endast kommer 
i fråga i de fall då sökanden har inlämnat ett 
anbud, kan gottgörelse i undantagsfall även 
påföras när det i strid med upphandlingslag-
stiftningen inte överhuvudtaget har anordnats 
något anbudsförfarande eller när sökanden 
inte har godkänts som anbudsgivare. Även i 
detta fall förutsätts att sökanden kan visa att 
denne skulle ha haft en realistisk möjlighet 
att vinna anbudsförfarandet. Inom rättspraxis 
har man i fråga om detta kommit till avgö-
randen av varierande slag. Marknadsdomsto-
len har i sitt beslut 83/03/JH av den 24 okto-
ber 2002 intagit en nekande ståndpunkt. I ti-
digare rättspraxis kom konkurrensrådet i sitt 
beslut 143/690/2001 av den 27 februari 2002 
till ett annat resultat och fastställde att gott-
görelse skulle betalas till en sökande som ti-
digare hade vunnit två upphandlingsförfaran-
den som anordnats av samma upphandlande 
enhet. Den sökande kunde på basis av de en-
hetspriser som den erbjudit i tidigare anbud 
visa att sökandens anbud skulle ha varit det 
lägsta även vid det omtvistade upphandlings-
förfarandet.  
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Det finns inga bindande begränsningar av-
seende gottgörelsens belopp. Vid fastställan-
det av gottgörelsens belopp skall i första 
hand beaktas de faktorer som hänför sig till 
det oriktiga förfarandet, såsom oriktighetens 
eller försummelsens art, upphandlingens to-
tala värde och de kostnader och den skada 
som sökanden orsakats. Sökanden är skyldig 
att styrka beloppet av den skada som det 
oriktiga förfarandet orsakat. Påförande av 
gottgörelse utgör inget hinder för sökanden 
att söka skadestånd vid en allmän underrätt i 
enlighet med 84 § i lagförslaget, om den fak-
tiska skadan överskrider den gottgörelse som 
utdömts. Gottgörelsen skall dock beaktas vid 
bedömningen av ersättningsskyldigheten och 
ersättningsbeloppet. Möjligheten till gottgö-
relse minskar sökandens behov av att föra ta-
lan vid olika domstolar och minskar samti-
digt processkostnaderna.  

Det bör tas i beaktande att marknadsdom-
stolens behörighet i fråga om rättsmedel är 
begränsad i enlighet med upphandlingslagen. 
Marknadsdomstolens behörighet gäller såle-
des inte projekt som man har beslutat kon-
kurrensutsätta i enlighet med upphandlings-
lagens bestämmelser trots att de egentligen 
inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. 
Frågan har behandlats i högsta förvaltnings-
domstolens avgörande HFD 27.11.2000 lig-
gare 3113. 

77 §. Förande av ärenden till marknads-
domstolen. Enligt denna paragraf skall ansö-
kan till marknadsdomstolen göras inom 14 
dagar från det att en kandidat eller anbudsgi-
vare har eller ansetts ha fått del av beslutet. 
Enligt 73 § skall den upphandlande enheten 
fatta ett skriftligt beslut om alla avgörande 
som påverkar kandidatens eller anbudsgiva-
rens ställning. Enligt paragrafen skall beslu-
tet jämte anvisningen om hur man söker änd-
ring delges de parter som saken gäller. Tids-
fristen för sökande av ändring börjar löpa 
från delgivningen av beslutet. I enlighet med 
73 § anses en part, om inte något annat visas, 
ha fått del av beslutet och anvisningen om 
hur man söker ändring den sjunde dagen ef-
ter det att handlingarna inlämnats till posten 
för befordran. Den fastställda tiden motsvarar 
bestämmelserna om delgivning i bland annat 
förvaltningslagen och kommunallagen. Med-
delandet till en anbudsgivare som inte vunnit 

upphandlingsförfarandet eller bilagorna till 
detta meddelande skall innehålla de väsentli-
ga uppgifterna om avgörandet av anbudsför-
farandet samt om de viktigaste faktorer som 
påverkat avgörandet. Sådana upplysningar är 
bland annat den vinnande anbudsgivarens 
namn, urvalskriterierna för kandidaten, an-
budsgivaren och anbudet samt hur de tilläm-
pats. Parterna skall även skriftligen underrät-
tas om avbrytande av upphandlingen och mo-
tiveringen till detta och till meddelandet skall 
fogas en anvisning om hur man söker änd-
ring. 

Då den upphandlande enheten är en upp-
handlande enhet som omfattas av kommunal-
lagen och i vars beslut kan yrkas på rättelse 
enligt kommunallagen skall det beaktas att 
förutsättningarna för inlämnande av en ansö-
kan till marknadsdomstolen inte är bundna 
till att avseende upphandlingsbeslutet fram-
ställs ett rättelseyrkande i enlighet med 
kommunallagen. Framställandet av ett rättel-
seyrkande innebär i sig inte att den tidsfrist 
inom vilken en ansökan skall göras till mark-
nadsdomstolen skjuts upp (HFD 18.5.2004 
liggare 51). 

Med avvikelse från den gällande lagen in-
går i lagförslaget ingen bestämmelse om att 
sökanden skriftligen skall meddela upphand-
lingsenheten sin avsikt att anhängiggöra 
ärendet i marknadsdomstolen Rättsmedelsdi-
rektivet innehåller ingen meddelandeskyl-
dighet, men däremot ger direktivet en möj-
lighet att föreskriva om en sådan skyldighet. 
I den gällande lagen fastställs ingen tidsfrist 
för meddelandeskyldigheten. I praktiken har 
man varit tvungen att fullgöra denna skyldig-
het innan en ansökan inlämnas till marknads-
domstolen. Meddelandeskyldigheten har inte 
alltid iakttagits och även högsta förvaltnings-
domstolen har fastställt att försummelse av 
meddelandeskyldigheten inte utgör laga för-
fall för inlämnande av en ansökan till mark-
nadsdomstolen.  

Ansökan till marknadsdomstolen skall gö-
ras skriftligt inom 14 dagar från det att en 
kandidat eller anbudsgivare i enlighet med 73 
§ skriftligen har fått del av upphandlingsbe-
slutet samt en skriftlig anvisning om hur 
ärendet kan föras till marknadsdomstolen 
(anvisning om hur man söker ändring).  

78 §. Parter. I denna paragraf föreskrivs 
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om den part som kan anhängiggöra ett ärende 
vid marknadsdomstolen och där föra talan. 
Ansökningen kan anhängiggöras vid mark-
nadsdomstolen av den som saken gäller, av 
handels- och industriministeriet i ärenden 
som gäller gemenskapens tillsynsförfarande, 
samt under vissa förutsättningar av en sådan 
statlig eller kommunal myndighet eller annan 
aktör som har beviljat projektstöd för genom-
förandet av byggnadsprojektet. Bestämmel-
sen bibehålls till största delen i samma form 
som i den gällande upphandlingslagen. Med 
part avses en person som har ett juridiskt in-
tresse av att ett oriktigt upphandlingsförfa-
rande korrigeras. Sökanden kan i praktiken 
närmast vara en företagare inom branschen 
som har eller skulle ha haft en möjlighet att 
få sitt anbud godkänt vid ett korrekt genom-
fört upphandlingsförfarande. Sökanden är 
vanligtvis en anbudsgivare som har deltagit i 
anbudsförfarandet eller en sådan företagare 
inom branschen som på grund av den upp-
handlande enhetens förfarande trots intresse 
inte har fått delta i ett anbudsförfarande, ef-
tersom den upphandlande enheten helt har 
underlåtit att konkurrensutsätta upphandling-
en eller inte har lämnat en anbudsförfrågan. 
Sökanden kan också vara en leverantör som 
den upphandlande enheten på ett annat lag-
stridigt sätt har lämnat utanför upphandlings-
förfarandet.  

Syftet med ministeriernas rätt att anhäng-
iggöra ärenden har varit att uppfylla den 
skyldighet, enligt vilken Europeiska gemen-
skapernas kommission kan kräva att finska 
staten vidtar lämpliga åtgärder med stöd av 
artikel 226 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om en finländsk 
upphandlande enhet har gjort sig skyldig till 
ett oriktigt förfarande. Rätten att anhängiggö-
ra ärenden innehas även av sådana statliga el-
ler kommunala myndigheter eller andra aktö-
rer som har beviljat statsbidrag för genomfö-
rande av ett byggnadsprojekt i enlighet med 
13 § och i sitt beslut förutsatt att byggentre-
prenaden inte får utföras som eget arbete. De 
myndigheter som har rätt att anhängiggöra 
ärenden är närmast undervisningsministeriet 
och finansministeriet samt de regionala för-
valtningsmyndigheter inom social- och häl-
sovårdsministeriets och arbetsministeriets 
förvaltningsområden som beviljar statsbidrag 

för projekt.  
79 §. Temporära förbud. I denna paragraf 

föreskrivs om de temporära åtgärder som 
marknadsdomstolen förfogar över. Enligt pa-
ragrafen kan marknadsdomstolen förbjuda el-
ler avbryta verkställigheten av ett beslut. 
Marknadsdomstolen kan även i övrigt avbry-
ta en upphandling om i ärendet inte har ut-
färdats ett sådant beslut vars verkställighet 
kan förbjudas i syfte att avbryta upphand-
lingen. I artikel 2.4 i rättsmedelsdirektivet 
ingår en bestämmelse om att staten som för-
utsättning för beslut om interimistiska åtgär-
der i sin lagstiftning kan fastställa att hänsyn 
skall tas även till andra än sökandens intres-
sen. 2 mom. i förslaget till paragraf innehål-
ler en bestämmelse som motsvarar denna 
punkt i direktiven. Motsvarande övervägande 
av olika intressen anknyter i allmänhet till de 
säkringsåtgärder eller avbrytande av verkstäl-
ligheten som domstolar meddelar, såsom vad 
som föreskrivs i 7 kap. 3 § 2 mom. i rätte-
gångsbalken, och regleringen är således ing-
en nyhet inom den finländska rättskipningen. 
Enligt 3 mom. i paragrafen kan marknads-
domstolens överdomare eller en marknads-
rättsdomare i brådskande fall besluta om åt-
gärder enligt 1 mom. Dessa temporära åtgär-
der kan uppskattas ha en särskild stor bety-
delse för tryggandet av rättigheter särskilt 
inom offentlig upphandling. Rättsmedelsdi-
rektivets syfte är uttryckligen att möjliggöra 
ett snabbt ingripande i oriktiga upphandlings-
förfaranden och även ett snabbt avhjälpande 
av dessa. 

80 §. Hörande och annat förfarande. Para-
grafen motsvarar bestämmelsen i gällande 
upphandlingslag. Enligt denna paragraf skall 
den upphandlande enheten och andra som 
saken angår beredas tillfälle att bli hörda. En-
ligt paragrafen kan undantag under vissa för-
utsättningar göras från skyldigheten att höra 
dem som saken angår. Marknadsdomstolen 
kan även ålägga en part att infinna sig till ett 
sammanträde och att lägga fram handlingar 
som klarlägger ärendet. Åläggandet kan för-
enas med vite. Enligt paragrafen tillämpas 
förvaltningsprocesslagen vid behandlingen 
av ärenden i marknadsdomstolen. Enligt 74 § 
3 mom. i förvaltningsprocesslagen får en en-
skild part inte åläggas att ersätta en offentlig 
parts rättegångskostnader, om inte den en-
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skilda parten har framfört ett uppenbart 
ogrundat yrkande. Eftersom sökande i en rät-
tegång som gäller upphandling också kan 
vara bl.a. stora företag, kan denna begräns-
ning inte anses ändamålsenlig. Bestämmel-
sen ger marknadsdomstolen ett större spel-
rum när det gäller att beakta de olika parter-
nas ansvar för rättegångskostnaderna. 

81 §. Vite. Enligt denna paragraf kan mark-
nadsdomstolen förena temporära eller slutli-
ga ålägganden som den uppställt med vite. På 
ställande av vite och utdömande av vite till 
betalning tillämpas vad som bestäms i vites-
lagen (1113/1990). 

82 §. Besvärsförbud. Denna paragraf om-
fattar ett uttryckligt besvärsförbud gällande 
sökande av ändring genom besvär med stöd 
av kommunallagen eller förvaltningspro-
cesslagen. I ett ärende som hör till mark-
nadsdomstolens behörighet får ändring inte 
sökas med stöd av kommunallagen eller för-
valtningsprocesslagen med motiveringen att 
beslutet strider mot upphandlingslagen. Vid 
upphandlingar där den upphandlande enheten 
är en kommunal myndighet är det däremot 
möjligt att yrka på rättelse i enlighet med 89 
§ i kommunallagen. Rättelseyrkande i enlig-
het med kommunallagen har av hävd ansetts 
vara ett internt förvaltningsförfarande inom 
kommunen och inte ett sådant besvär som 
avses i berörda bestämmelse i upphandlings-
lagen. Det bör även beaktas att besvärsvä-
garna enligt hävdvunnen rättspraxis är åtskil-
da från varandra och att framställande av ett 
rättelseyrkande i enlighet med kommunalla-
gen således inte påverkar till exempel den 
tidsfrist på 14 dagar som fastställts för en an-
sökan till marknadsdomstolen. Ett kom-
munalt upphandlingsbeslut kan således sam-
tidigt vara anhängigt både som ett rättelseyr-
kande inom kommunen och som en ansökan 
vid marknadsdomstolen. Ändring i ett beslut 
om ett rättelseyrkande som fattas med stöd 
av upphandlingslagen kan dock inte sökas 
genom ett egentligt kommunalt besvär med 
motiveringen att beslutet strider mot upp-
handlingslagen. Ett kommunalt besvär kan 
emellertid inlämnas på en sådan grund att be-
slutet är lagstridigt eller har kommit till i 
oriktig ordning som inte kan behandlas av 
marknadsdomstolen. Besvärsförbudet enligt 
denna paragraf gäller även förvaltningsbe-

svär med anledning av ett förfarande som 
strider mot upphandlingslagstiftningen.  

83 §. Sökande av ändring i marknadsdom-
stolens beslut. Enligt denna paragraf söks 
ändring i marknadsdomstolens beslut genom 
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Marknadsdomstolens beslut skall trots besvär 
iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen 
bestämmer något annat. 

84 §. Skadestånd. Enligt EG:s rättsmedels-
direktiv skall i nationella rättsmedel inom of-
fentlig upphandling ingå rätt till skadestånd. 
Bestämmelsen motsvarar paragrafen om ska-
destånd i den gällande upphandlingslagen. 
Rätt till skadestånd har en sådan kandidat el-
ler anbudsgivare eller leverantör som orsa-
kats skada genom ett förfarande som strider 
mot upphandlingslagstiftningen eller före-
skrifter eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den eller ett förfarande som stri-
der mot Europeiska gemenskapens lagstift-
ning eller Världshandelsorganisationens avtal 
om offentlig upphandling. Definitionerna av 
en kandidat, en anbudsgivare och en leveran-
tör ingår i lagförslagets 5 §.  

Med skada avses alla slags förluster, inte 
bara kostnader för deltagande i upphand-
lingsförfarandet. För utdömande av ska-
destånd är det tillräckligt att anbudsgivaren 
eller kandidaten leder i bevis ett oriktigt för-
farande som strider mot upphandlingslagen 
eller de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den och att kandidaten eller anbudsgiva-
ren skulle ha haft en realistisk möjlighet att 
vinna anbudsförfarandet 

Det är skäl att beakta att upphandlingslagen 
och de bestämmelser på lägre nivå som har 
utfärdats med stöd av den endast reglerar det 
förfarande som leder till ett offentligt upp-
handlingskontrakt, och att upphandlingslagen 
inte innehåller några bestämmelser om kon-
traktsförhållandet mellan den upphandlande 
enheten och den leverantör som valts. Upp-
handlingslagens bestämmelse om skadestånd 
gäller således inte sådana fall där det är fråga 
om skadeståndsansvar mellan den upphand-
lande enheten och den kontraktspart som 
valts. Dessa fall regleras av de allmänna ska-
deståndsbestämmelserna. Skada som berätti-
gar till ersättning kan uppkomma för en kan-
didat eller en anbudsgivare närmast i form av 
kostnader för deltagande i ett anbudsförfa-
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rande och utebliven vinst.  
Behandlingen av skadeståndsärenden om-

fattas av de allmänna underrätternas behörig-
het. Antalet skadeståndsärenden som hänför 
sig till upphandling har varit relativt litet. En-
ligt Helsingfors hovrätts dom 01/4085 av den 
14 oktober 2004 nr 3985 dnr S01/4085 döm-
des Ekenäs stad till omfattande ersättningar 
på grund av oriktig konkurrensutsättning. I 
det ifrågavarande fallet konkurrensutsatte 
staden sina sjuktransporter men slöt inte kon-
trakt med den anbudsgivare som hade inläm-
nat det fördelaktigaste anbudet. Helsingfors 
hovrätt ålade staden att betala sjuktransport-
företaget omkring 55 000 euro för utebliven 
rörelsevinst och dessutom att ersätta företa-
gets rättegångskostnader på nästan 20 000 
euro. Enligt en dom som Helsingfors hovrätt 
gav den 11 november 2005, nr 3685 S 
03/1208, ålades upphandlingsenheten att be-
tala cirka 495 000  euro i skadestånd  med 
anledning av ett förfarande i strid med upp-
handlingslagen.  

I 2 mom. bestäms om bevisande av skadan. 
Bevisbördan för den som har lidit skada har 
lättats till den del som skadeståndskravet 
gäller upphandlingsförfarandets kostnader. 
Bestämmelsen grundar sig på rådets direktiv 
92/13/EEG om samordning av lagar och and-
ra författningar om gemenskapsregler om 
upphandlingsförfaranden tillämpade av före-
tag och verk inom vatten-, energi-, transport- 
och telekommunikationssektorerna, dvs. det 
så kallade andra rättsmedelsdirektivet. 
Nämnda direktiv gäller vatten-, energi- och 
transportområdet. Eftersom det i allmänhet är 
svårt att bevisa ekonomisk skada har lättna-
derna beträffande bevisbördan i den nuva-
rande upphandlingslagen utvidgats till att 
gälla all upphandling oberoende av upphand-
lingens värde och den upphandlande enhe-
tens verksamhetsområde. Bestämmelsen 
skulle till dessa delar kvarstå, dvs. den lättare 
bevisbördan skulle gälla all upphandling som 
omfattas av upphandlingslagen. 
 
12 kap. Särskilda bestämmelser 

85 §. Lämnande av uppgifter. I denna pa-
ragraf föreskrivs att de upphandlande enhe-
terna är skyldiga att lämna statistiska och 
andra uppgifter i den omfattning som upp-

handlingsdirektiven förutsätter. Paragrafen 
motsvarar 13 § i den gällande upphandlings-
lagen och artiklarna 75 och 76 i upphand-
lingsdirektivet. Det föreslås att närmare be-
stämmelser om innehållet i dessa utredningar 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

86 §. Närmare bestämmelser. Enligt denna 
paragraf kan genom förordning av statsrådet 
vid behov utfärdas närmare bestämmelser om 
förutsättningarna för användning av dyna-
miska inköpssystem och elektroniska auktio-
ner. Det är fråga om nya system som gäller 
elektroniska förfaranden där man kan förvän-
ta sig förändringar på grund av den tekniska 
utvecklingen. Av denna orsak föreslås att om 
dessa föreskrivs genom förordning av stats-
rådet. Det föreslås även att om tillämpningen 
av lagen vid upphandlingar som gäller post-
tjänster vid behov föreskrivs genom förord-
ning.  

Det föreslås att i paragrafens 3 punkt före-
skrivs en möjlighet att genom förordning av 
statsrådet utfärda närmare bestämmelser om 
verkställigheten av lagens syfte enligt 1 § 
och de principer som skall iakttas enligt 2 § 
vid statsförvaltningens upphandling. Enligt 
denna punkt skulle endast utfärdande av be-
stämmelser som gäller statliga myndigheter 
komma i fråga. I punkten föreskrivs om en 
möjlighet att utfärda närmare bestämmelser 
om anordnandet av statsförvaltningens upp-
handling och principerna för denna upphand-
ling. På basis av denna bestämmelse kan till 
exempel finansministeriet, som ansvarar för 
den allmänna styrningen av upphandlingen, 
utfärda närmare bestämmelser om tillämp-
ningen av lagens 1 § 2 mom. vid anordnandet 
av statsförvaltningens upphandling. I prakti-
ken har man konstaterat att ett effektivt ge-
nomförande av upphandlingar kan främjas 
och splittring och uppspjälkning förhindras 
genom utnyttjande av till exempel årliga kon-
trakt och ramavtal samt genom genomföran-
de av upphandlingar i form av ändamålsenli-
ga helheter. Dessutom har man även kunnat 
konstatera att det är nödvändigt att stöda god 
praxis och iakttagande av upphandlingsprin-
ciperna genom att ge ut anvisningar, såsom 
anvisningar för förtydligande av tillämpning-
en av upphandlingsföreskrifterna och all-
männa avtalsvillkor för offentlig förvaltning. 
Iakttagandet av gemensamma principer inne-
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bär att verksamheten blir förutsebar och gör 
den praxis som följs mera enhetlig. I den gäl-
lande upphandlingslagen utgörs den bestäm-
melse som gäller tillämpning av upphand-
lingsföreskrifter och utfärdande av allmänna 
upphandlingsvillkor av 17 § 2 mom. 

87 §. Ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelser. Denna paragraf innehåller före-
skrifter om lagens ikraftträdande och en 
övergångsbestämmelse.  
 
1.2.   Lag om upphandling inom sektorerna 

vatten, energi, transporter och post-
tjänster 

1 kap. Allmänna bestämmelser och 
tillämpningsområde 

1 §. Syfte och tillämpningsområde. Para-
grafen är ny.  I 1 mom. fastställs den upp-
handling som lagens tillämpningsområde 
omfattar. Lagen gäller endast upphandling 
som överstiger de tröskelvärden som fast-
ställs i lagen. I  2 mom. fastställs att syftet 
med lagen är att genomföra Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/17/EG om sam-
ordning av förfarandena vid upphandling på 
områdena vatten- och energiförsörjning samt 
transporter och posttjänster, nedan försörj-
ningsdirektivet. Genom denna lag genomförs 
också Europaparlamentets och rådets direktiv 
92/13/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar om gemenskapsregler om 
upphandlings förfaranden tillämpade av före-
tag och verk inom vatten-, energi-, transport- 
och telekommunikations sektorerna, nedan 
andra rättsmedelsdirektivet. 

2 §. Upphandlingsprinciper. I 1 mom. be-
stäms om iakttagande av principerna för nyt-
tiggörande av konkurrensförhållandena, lik-
värdig behandling av kandidater och anbuds-
givare, öppenhet och proportionalitet vid 
upphandling. Momentet motsvarar 1 § och 6 
§ 3 mom. i den gällande upphandlingslagen, 
med undantag för principen om öppenhet 
som nämns för första gången.  

Upphandlingsenheterna skall även  nyttig-
göra den konkurrens som finns på marknaden 
i syfte att finna den lösning som med tanke 
på förhållandet mellan pris och kvalitet och 
också annars bäst tillgodoser upphandlings-
behoven. 

Principerna om likvärdig behandling och 
icke-diskriminering av kandidater och an-
budsgivare grundar sig på EG-fördraget och 
på artikel 10 i försörjningsdirektivet. Likvär-
dig behandling och icke-diskriminering för-
utsätter att kandidaterna och anbudsgivarna 
behandlas lika i alla skeden av anbudsförfa-
randet, oberoende av sådana faktorer som 
inte hänför sig till genomförandet av upp-
handlingen. Sådana faktorer är i synnerhet 
kandidaternas eller anbudsgivarnas nationali-
tet eller etablering i någon medlemsstat eller 
på något område. Icke-diskriminering förut-
sätter också att kandidater eller anbudsgivare 
från andra orter behandlas på samma sätt 
som t.ex. företag från den egna kommunen. I 
EG-domstolens dom C31/87 Beentjes (REG. 
specialutgåvan 1988, s. 4635) och C-243/89 
Storebelt (REG. specialutgåvan 1993, s. I-
3353) har innebörden av principen om icke-
diskriminering tolkats så att de krav som 
ställts på upphandlingen inte får vara lokala 
eller gynna eller diskriminera ett visst områ-
de. Principen om likvärdig behandling har i 
gemenskapsrätten ansetts förutsätta att jäm-
förbara situationer inte behandlas olika och 
att olika situationer inte behandlas lika, om 
det inte finns sakliga skäl för en sådan särbe-
handling (t.ex. förenade målen C-21/03 och 
C-34/03, Fabricom  C210/03 Swedish Match.   

Principen om öppenhet grundar sig på 
rättspraxis avseende EG-fördraget samt na-
tionellt också på allmänt godtagna krav på 
öppenhet i förvaltningen, om vilka föreskrivs 
i bl.a. förvaltningslagen och lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(434/2003) samt i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Principen om öppenhet förutsätter t.ex. att 
uppgifter som gäller upphandlingsförfarandet 
inte hemlighålls, att upphandlingen annonse-
ras offentligt, att de som deltagit i anbudstäv-
lingen informeras om tävlingens utgång och 
att upphandlingshandlingarna i princip är of-
fentliga. Iakttagandet av principen om öp-
penhet begränsas av vissa sekretessbehov 
som specificeras i lagstiftningen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. 

Proportionalitetsprincipen förutsätter att 
kraven på upphandlingsförfarandet står i rätt 
proportion till det mål som eftersträvas. 
Upphandlingens art och värde skall därför 
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beaktas t.ex. när behörighetsvillkoren för an-
budsgivarna fastställs. På motsvarande sätt 
skall kraven på anbudsförfrågans innehåll el-
ler villkoren i anbudsförfarandet stå i rätt 
proportion till upphandlingens art. Proportio-
nalitetsprincipen har inom rättspraxis be-
dömts betyda att kraven på skälighet beaktas. 
Iakttagandet av principen om skälighet vid 
offentlig upphandling nämns i skäl 9 i för-
sörjningsdirektivet. 

Principerna för upphandlingsförfarandet 
skall enligt förslaget iakttas i alla faser av 
upphandlingsförfarandet. Det innebär t.ex. att 
föremålet för upphandlingen i en anbudsför-
frågan inte får fastställas så att anbudsgivarna 
försätts i en ojämlik situation Anbudsförfrå-
gan skall öppet ställas till alla intresserade 
parters förfogande, dvs. till dem som t.ex. vid 
selektivt förfarande valts ut för anbudsförfa-
randet. Vid utvärderingen av anbudsgivarna 
och anbuden förutsätter jämlikhetskravet att 
de ställda kraven gäller alla anbudsgivare på 
samma sätt. Enligt proportionalitetskravet 
skall dessa krav vara förnuftiga i förhållande 
till föremålet för upphandlingen.  

I 2 mom. finns bestämmelser om lika be-
handling av anbudsgivarna när en sam-
manslutning eller inrättning som ägs av den 
upphandlande enheten eller en annan upp-
handlande enhet deltar i ett anbudsförfarande 
som ordnas av den förstnämnda upphandlan-
de enheten. Den föreslagna lagen hindrar inte 
att upphandlande enheter deltar i anbudsför-
faranden som andra upphandlande enheter 
ordnar. En sådan enhet skall dock bemötas på 
samma sätt som de andra parterna som deltar 
i anbudsförfarandet. Bestämmelsen motsva-
rar 6 § 3 mom. i den gällande upphandlings-
lagen och skäl 11 i försörjningsdirektivets 
ingress.  

Bestämmelsen förutsätter inte att man kon-
kurrensutsätter sådan upphandling som den 
upphandlande enheten kan genomföra som 
eget arbete eller skaffa av en i 19 § avsedd 
anknuten enhet, men den gör det möjligt att 
beakta anbud av den upphandlande enhetens 
egna enheter, anknutna enheter eller samföre-
tag i anbudsförfarandet. Om anbudsförfaran-
de ordnas och en egen enhet eller en anknu-
ten enhet inom den upphandlande enheten el-
ler ett samföretag deltar i anbudsförfarandet 
skall detta anbud behandlas på samma sätt 

som andra anbud.  
Trots att den egna enheten, en anknuten 

enhet eller ett samföretag har lämnat in ett 
anbud måste anbudsförfarandet slutföras. Det 
faktum att en egen enhet lämnat in ett anbud 
berättigar alltså inte t.ex. till att avbryta upp-
handlingsförfarandet och genomföra upp-
handlingen som eget arbete. Besluten om sät-
ten att producera tjänster, byggentreprenader 
och varor samt t.ex. bedömningen av de egna 
enheternas ställning utgör ett led i den plane-
ring av de upphandlande enheternas funktio-
ner som skall föregå ett eventuellt anbudsför-
farande. Under anbudsförfarandets gång skall 
det inte längre göras någon sådan prövning 
som påverkar anbudsförfarandet och en lik-
värdig behandling av anbudsgivarna. An-
budsförfarande skall inte heller användas i 
syfte att klarlägga den rådande prisnivån på 
marknaden utan avsikt eller beredskap att 
göra någon upphandling utanför den egna or-
ganisationen. Jämförelseuppgifter om priser-
na och kostnaderna skall skaffas på annat 
sätt.  

3 §. Villkor enligt Världshandelsorganisa-
tionens avtal om offentlig upphandling. En-
ligt paragrafen skall vid upphandling som 
omfattas av tillämpningsområdet för Världs-
handelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling på anbudsgivare och anbud från 
andra avtalsslutande stater tillämpas samma 
villkor som de som tillämpas på anbudsgiva-
re och anbud från Europeiska unionens med-
lemsstater. 

Bestämmelser om ikraftträdande av avtalet 
om offentlig upphandling ingår i lagen om 
godkännande av vissa bestämmelser i avtalet 
om upprättande av Världshandelsorganisa-
tionen och dess bilageavtal och förordningen 
om ikraftträdande av avtalet om upprättande 
av Världshandelsorganisationen och dess bi-
lageavtal samt av lagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i avtalen (FördrS 
5/1995). 

Artikel III i avtalet om offentlig upphand-
ling förutsätter att leverantörer från de avtals-
slutande länderna skall behandlas minst lika 
fördelaktigt som inhemska leverantörer och 
leverantörer från andra avtalsslutande stater. 
Enligt artikel 12 i försörjningsdirektivet skall 
medlemsstaterna mellan sig tillämpa lika 
förmånliga villkor som de villkor som gäller 
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för ekonomiska aktörer i tredje land enligt 
avtalet om offentlig upphandling. 

I den föreslagna bestämmelsen ger man ut-
tryck för kravet på lika behandling av an-
budsgivare och anbud från medlemsstaterna i 
Europeiska unionen och från de stater som 
slutit avtalet om offentlig upphandling. Detta 
krav grundar sig på nämnda avtal. Bestäm-
melsen förutsätter alltså att t.ex. ett anbud 
från Förenta staterna eller Japan skall be-
handlas på samma sätt som anbud från Fin-
land eller något annat medlemsland i unio-
nen.  

4 §. Definitioner. I paragrafen definieras de 
begrepp som finns i lagen. Definitionerna 
stämmer överens med definitionerna i artikel 
1 i försörjningsdirektivet. Enligt 1 punkten 
avses med upphandlingskontrakt ett skriftligt 
kontrakt som slutits mellan en eller flera 
upphandlande enheter och en eller flera an-
budsgivare och som avser utförande av 
byggentreprenad, upphandling av varor eller 
utförande av tjänster i den mening som avses 
i denna lag. Ett upphandlingskontrakt är i 
allmänhet ett kontrakt av privaträttslig karak-
tär mellan två separata juridiska personer. 
Därför anses kontrakt som slutits inom sam-
ma organisation normalt inte vara upphand-
lingskontrakt. 

Det huvudsakliga föremålet för ett upp-
handlingskontrakt är utförande av byggentre-
prenad, upphandling av varor eller utförande 
av tjänster. Om det huvudsakliga syftet med 
kontraktet är genomförande av någon annan 
verksamhet, skall kontraktet inte betraktas 
som upphandlingskontrakt. När fullgörandet 
av upphandling endast utgör en liten andel av 
det övergripande kontraktet, kan kontraktet 
enligt rättspraxis inte betraktas som upphand-
lingskontrakt, och det omfattas därför inte av 
tillämpningsområdet för upphandlingslagen.  

Enligt definitionen skall ett upphandlings-
kontrakt ha ett ekonomiskt värde. Ett kon-
trakt för vilket ekonomiskt vederlag betalas 
eller som berättigar anbudsgivaren till annan 
ekonomisk nytta som den upphandlande en-
heten beviljar kan anses ha ett ekonomiskt 
värde. Kontraktet skall enligt definitionen 
dessutom vara skriftligt. I fråga om upphand-
ling enligt förjörjningslagen är kravet på ett 
särskilt skriftligt kontrakt naturligt och mot-
svarar förfarandena i praktiken. Kravet på ett 

skriftligt kontrakt på anbudsförfrågan och 
anbudet hänför sig också till användningen 
av effektiva rättsmedel, eftersom det möjlig-
gör påföljder för upphandlingsbeslutet. 

I 2 punkten definieras byggentreprenad 
kontrakt, med vilket avses ett kontrakt över 
offentlig upphandling som syftar till utföran-
de eller både projektering och utförande av 
sådana byggarbeten eller byggentreprenader 
eller utförande, oavsett form, av byggentre-
prenader som uppfyller de krav som den 
upphandlande enheten ställer. Definitionen 
svarar mot definitionen i artikel 1.2 b i för-
sörjningsdirektivet, men avviker till sin orda-
lydelse från definitionen av kontrakt om 
byggnadsentreprenad i 3 § 1 mom. 2 punkten 
i den gällande basserviceförordningen i vil-
ken inte uttryckligen nämns att utförandet av 
byggentreprenader, ”oavsett form”, omfattas 
av tillämpningsområdet. Den bristfällighet 
som definitionen innehåller i jämförelse med 
definitionen i direktivet, när den läses i sam-
band med uteslutande av hyreskontrakt avse-
ende fast egendom och byggnader ur lagens 
tillämpningsområde, har lett till tolkningar 
enligt vilka kontrakt som fullgörs enligt den 
upphandlande enhetens krav och som inne-
fattar byggarbeten till ett betydligt värde inte 
har ansetts vara omfattade av upphandlings-
lagstiftningens tillämpningsområde när de 
fullgörs i form av ett långvarigt hyreskon-
trakt. 

Med varuupphandlingskontrakt som defi-
nieras i 3 punkten avses enligt upphandlings-
direktivet ett upphandlings kontrakt som syf-
tar till köp, leasing, hyra eller upphandling på 
avbetalning av en vara. Varuupphandlings-
kontrakt kan innehålla köpoptioner och de 
kan utöver varor också omfatta monterings- 
eller installationsarbeten. Definitionen stäm-
mer överens med 3 § 1 mom. 1 punkten i den 
gällande basservice förordningen och artikel 
1.2 c i försörjningsdirektivet. 

Med tjänsteupphandlingskontrakt avses en-
ligt 4 punkten ett kontrakt som avser upp-
handling av tjänster och som syftar till ut-
förande av tjänsterna. Tjänsteupphandlingen 
kan omfatta också varuupphandling eller 
byggarbeten. När ett upphandlingskontrakt 
omfattar både tjänster och varor betraktas 
upphandlingen som tjänsteupphandling, om 
värdet av tjänsterna är större än värdet av va-
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rorna. Gränsdragningen mellan varu- och 
tjänsteupphandlingskontrakt är viktig bl.a. 
vid tillämpningen av upphandlingsförfaran-
dena. Definitionen på tjänsteupphandlings-
kontrakt svarar mot artikel 1.2 d i försörj-
ningsdirektivet, men är till sin ordalydelse 
exaktare än 3 § 1 mom. 3 punkten i den gäl-
lande basservice förordningen. I fråga om de 
tjänster som är föremål för tjänsteupphand-
lingskontrakt syftar definitionen på de klassi-
ficeringar av tjänster i bilagorna A och B till 
lagförslaget.  

Tjänsteupphandling enligt definitionen är 
alltså de primära tjänster som förtecknas i bi-
laga A och de sekundära tjänster som för-
tecknas i bilaga B. Primära tjänster är bl.a. 
underhålls- och reparationstjänster, transport-
tjänster, telekommunikations tjänster, finan-
siella tjänster, databehandlings tjänster, 
forsknings- och utvecklingstjänster, plane-
ringstjänster, tjänster för fastighets skötsel 
och renhållningstjänster. Sekundära tjänster 
är bl.a. social- och hälsovårdstjänster, utbild-
ningstjänster, juridiska tjänster och vissa 
transporttjänster. Tjänsterna är mer detaljerat 
klassificerade i den nomenklatur som anta-
gits genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG)nr 2195/2002 om en gemen-
sam terminologi vid offentlig upphandling 
(CPV). 

Med byggkoncession avses enligt 5 punk-
ten ett kontrakt av samma typ som ett bygg-
entreprenadkontrakt, med den skillnaden att 
ersättningen för byggarbetet utgörs antingen 
av endast rätten att utnyttja anläggningen el-
ler av dels en sådan rätt, dels betalning som 
den upphandlande enheten erlägger. En 
byggkoncession karakteriseras av att ersätt-
ningen uppkommer antingen helt eller delvis 
av rätten att utnyttja den anläggning som 
kontraktet gäller, varvid den ekonomiska ris-
ken i anslutning till byggkoncessionen helt 
eller delvis överförs på entreprenören.  
Byggprojekt har genomförts i form av bygg-
koncessioner bl.a. i vägbranschen samt vid 
byggandet av offentliga byggnader. Defini-
tionen på byggkoncession grundar sig på de-
finitionen i artikel 1.1.3 a i upphandlingsdi-
rektivet. I den tidigare basserviceförordning-
en har det inte funnits någon definition på 
begreppet byggkoncession eller andra be-
stämmelser om det. De byggkoncessioner, 

som ingås i syfte att utöva en verksamhet 
som omfattas av lagens tillämpningsområde, 
omfattas inte enligt 17 § 1 punkten av lagens 
tillämpningsområde.  

Med begreppet tjänstekoncession som de-
finieras i 6 punkten avses ett kontrakt av 
samma typ som ett offentligt tjänsteupphand-
lingskontrakt med den skillnaden att ersätt-
ningen för utförandet av tjänsterna utgörs an-
tingen av endast rätten att utnyttja tjänsten el-
ler av dels en sådan rätt, dels betalning som 
erläggs av den upphandlande enheten. Defi-
nitionen på tjänstekoncession är ny. Defini-
tionen motsvarar definitionen i artikel 1.3 b i 
försörjningsdirektivet. En tjänstekoncession 
kännetecknas av att ersättningen för utföran-
det av tjänsten utgörs antingen av endast en 
rätt att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan 
rätt, dels betalning som erläggs av den upp-
handlande enheten. Ersättningen för en tjäns-
tekoncession kan alltså bestå av t.ex. rätten 
att ta ut avgifter hos de kunder som utnyttjar 
tjänsterna. Definitionen på koncessionsavtal 
kan anses vara etablerad i gemenskapsrätten. 
Varken den gällande basservice förordningen 
eller direktivet innehåller  någon definition 
av eller bestämmelser om koncessionsavtal. 
De koncessionsavtal som gäller tjänster en-
ligt 17 § 1 punkten i lagförslaget och som 
sluts i syfte att utöva en verksamhet som om-
fattas av lagens tillämpningsområde, skall 
uteslutas  ur lagens tillämpningsområde. 

I 7–9 punkten definieras begrepp i anslut-
ning till de leverantörer som deltar i olika fa-
ser av upphandlingsförfarandet.  Definitio-
nerna grundar sig på artikel 1.7 i försörj-
ningsdirektivet. Begreppen motsvarar defini-
tionerna i 4 § i den gällande upphandlingsla-
gen. Med begreppet leverantör avses en eko-
nomisk aktör som på marknaden erbjuder va-
ror, tjänster eller byggarbeten. Leverantören 
kan vara en fysisk eller en juridisk person el-
ler en enhet inom den offentliga sektorn. Le-
verantören kan också vara en enhet som ut-
görs av dessa tillsammans. Det föreslås att 
begreppet leverantör enligt nuvarande praxis 
för enkelhetens skull skall ersätta begreppen 
entreprenör, varuleverantör, tjänste leveran-
tör och ekonomisk aktör i försörjningsdirek-
tivet. Med kandidat avses en leverantör som 
har bett om att få delta i ett anbudsförfaran-
de, dvs. i praktiken en part som lämnat in an-
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sökan om deltagande i ett anbudsförfarande 
som genomförs i form av selektivt förfarande 
eller förhandlat förfarande. Med anbudsgiva-
re avses en leverantör som har lämnat anbud, 
dvs. i praktiken t.ex. en part som lämnat an-
bud i ett öppet förfarande eller, i fråga om se-
lektivt förfarande samt  förhandlat förfarande 
en part som av den upphandlande enheten 
ombetts lämna anbud. 

I 10–17 punkten definieras olika upphand-
lingsförfaranden. Definitionerna av öppet 
och selektivt förfarande samt förhandlat för-
farande motsvarar till sitt innehåll förfaran-
dena enligt upphandlingsdirektiven och den 
gällande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. För att undvika 
missförstånd och göra begreppen informati-
vare förses definitionerna med preciseringar 
som beskriver förfarandets gång, såsom ett 
tillägg avseende annonsering av upphand-
lingen. 

Med öppet förfarande i 10 punkten avses 
ett upphandlingsförfarande vid vilket alla le-
verantörer efter det att annonsen publicerats 
har rätt att få förfrågningsunderlaget och 
lämna anbud. Enligt definitionen kan den 
upphandlande enheten utöver publiceringen 
av upphandlingsannonsen också sända en 
anbudsförfrågan direkt till de leverantörer 
som den anser vara lämpliga. Definitionen 
motsvarar det öppna förfarandet enligt 3 § 
1 mom. 5 punkten i den gällande basservice-
förordningen.  

Med selektivt förfarande som definieras i 
11 punkten avses ett upphandlingsförfarande 
i två etapper där den upphandlande enheten 
publicerar en annons om upphandlingen och i 
vilket leverantörerna kan be att få delta. 
Bland dem som lämnat anbud väljer den 
upphandlande enheten ut de leverantörer till 
vilka anbudsförfrågan sänds och vilka kan 
lämna anbud. Definitionen motsvarar förfa-
randet enligt 3 § 1 mom. 6 punkten i den gäl-
lande förordningen om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Omnämnande av 
annonseringsskyldigheten har fogats till defi-
nitionen. 

Med förhandlat förfarande enligt 12 punk-
ten avses ett upphandlingsförfarande där den 
upphandlande enheten publicerar en annons 
om upphandlingen och i vilket alla intresse-
rade leverantörer kan ansöka om att få delta. 

Den upphandlande enheten utser de kandida-
ter med vilka den förhandlar om villkoren för 
upphandlingskontraktet. Definitionen mot-
svarar till sitt innehåll innehållet i förhandlat 
förfarande enligt 3 § 1 mom. 7 punkten i den 
gällande basserviceförordningen. I definitio-
nen har ett motsvarande tillägg om annonse-
rings skyldighet tagits in. 

Eftersom inga närmare bestämmelser om 
förhandlingsförfarandets förlopp utfärdats, 
kan förloppet vid förhandlat förfarande vid 
upphandling inom försörjningssektorerna 
genomföras på ett sätt som motsvarar eller 
liknar förfarandet vid konkurrenspräglad dia-
log, vilket definieras i 5 § 14 punkten i för-
slaget till upphandlingslag 

Med direktupphandling avses i 13 punkten 
ett upphandlingsförfarande där den upphand-
lande enheten utan att publicera någon upp-
handlingsannons utser en eller flera leveran-
törer att delta i förfarandet och förhandlar om 
villkoren för kontraktet med dem. I försörj-
ningsdirektiven har direktupphandling eller 
direkt förhandlat förfarande inte definierats 
särskilt, utan begreppen ingår i definitionen 
av förhandlat förfarande. Den innehållsmäs-
siga skillnaden framgår av artiklarna om an-
nonseringsskyldigheten och upphandlings 
förfarandets gång. Eftersom direktupphand-
ling är ett exceptionellt upphandlingsförfa-
rande föreslås av tydlighetsskäl att förfaran-
det definieras särskilt. För att markera skill-
naden i fråga om förhandlat förfarande före-
slås dessutom att termen direktupphandling 
används för förfarandet i stället för direkt 
förhandlat förfarande. Om villkoren för di-
rektupphandling bestäms närmare i 29–30 § 
som med vissa tillägg svarar mot 12 § i bas-
serviceförordningen. 

Bestämmelserna om ramavtal i 14 punkten 
motsvarar bestämmelserna i 3 § 4 punkten i 
den gällande basserviceförordningen. I arti-
kel 1.2.4 i försörjningsdirektivet används 
termen ramavtal. Definitionen motsvarar den 
tidigare definitionen av ramavtal. I fråga om 
ramavtal förutsätts att villkor för de upphand-
lingskontrakt som skall slutas inom en given 
tidsperiod fastställs i avtalet avseende arran-
gemanget i synnerhet i fråga om priser och 
vid behov uppskattade kvantiteter. 

Närmare bestämmelser om ramavtal finns i 
26 §. Det ramavtal som avses i direktiven ty-
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der på ett mindre bindande arrangemang än 
vad som är praxis i fråga om ramavtal i Fin-
land. Begreppet ramavtal i upphandlingsdi-
rektivet avviker till sin innebörd från begrep-
pet ramavtal i basserviceförordningen så till 
vida att ett avtal som sluts som resultat av 
konkurrensutsättning i form av öppet eller se-
lektivt förfarande inte är lika bindande i fråga 
om priser, kvantiteter och andra villkor som 
ett ramavtal i den gällande basserviceförord-
ningen är tänkt att vara. När avtal sluts med 
flera anbudsgivare kan ett nytt anbudsförfa-
rande arrangeras om föremålet för den egent-
liga upphandlingen mellan de anbudsgivare 
som förbundit sig att iaktta ramavtalet. 

I den gällande upphandlingslagstiftningen 
finns inte några uttryckliga bestämmelser om 
konkurrensutsättning av ramavtal. I 12 § 8 
punkten om direktupphandling i basservice-
förordningen har direktupphandling möjlig-
gjorts utifrån ramavtal.  

Med projekttävling i 15 punkten avses ett 
förfarande där den upphandlande enheten 
kan skaffa ett underlag t.ex. arkitektur, pro-
jektteknik eller databehandling. En jury utser 
projekttävlingens vinnare. Definitionen av 
projekttävling grundar sig på artikel 1.2.10 i 
försörjningsdirektivet, och motsvarar till sitt 
innehåll en sådan projekttävling som avses i 
20 § i den gällande basserviceförordningen. 

Definitionen av ett dynamiskt inköpssystem 
i 16 punkten är ny. Definitionen grundar sig 
på artikel 1.2.5 i försörjningsdirektivet. Med 
dynamiskt inköpssystem avses ett helt elek-
troniskt tidsbegränsat förfarande för upp-
handling av sådant som vanligen används. 
Upphandlingsförfarandet är under en given 
tid öppet för leverantörer. Det dynamiska in-
köpssystemet är ett upphandlingsförfarande 
med flera etapper och med ett delvis opreci-
serat innehåll. I sitt arbetsdokument 
SEK(2005) 959 som beskriver elektroniska 
förfaranden i direktiven och som publicera-
des den 8 augusti 2005 behandlar kommis-
sionen villkor  i anslutning till användningen 
av upphandlingsförfarandet och det tekniska 
genomförandet. Det föreslås att närmare be-
stämmelser om det dynamiska inköpssyste-
met utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Definitionen av elektronisk auktion i 17 
punkten är också ny. Definitionen grundar 
sig på artikel 1.2.6 i försörjningsdirektivet. 

Med elektronisk auktion avses ett upphand-
lingsförfarande vid vilket en auktion som 
bygger på informationsteknik startas efter att 
anbuden utvärderats. Syftet med auktionen är 
att med hjälp av nya priser eller andra mate-
matiskt mätbara värden sålla ut det fördelak-
tigaste slutresultatet för den upphandlande 
enheten. Elektronisk auktion är inte lämplig 
för upphandling som förutsätter intellektuella 
prestationer. I sitt arbetsdokument SEC 
(2005) 959 som nämns ovan behandlar 
kommissionen villkor i anslutning till an-
vändningen av elektronisk auktion och det 
tekniska genomförandet. Det föreslås att det 
utfärdas närmare bestämmelser om elektro-
nisk auktion genom förordning av statsrådet.  

I 18–24 punkten definieras de begrepp i an-
slutning till tekniska specifikationer, tekniska 
definitioner och standarder som beskriver 
dem, tekniska referenssystem och tekniska 
godkännanden samt erkända organ som 
grundar sig på definitionerna i bilaga XXI till 
försörjningsdirektivet. Tekniska specifikatio-
ner används vid den tekniska definitionen av 
den vara, den tjänst eller det material som 
upphandlingskontraktet gäller. Tekniska spe-
cifikationer kan hänföra sig till olika egen-
skaper såsom kvalitet, miljöskydd, säkerhet, 
mått, provningsmetoder eller produktions-
processer. Definitionerna av standarder, tek-
niska referenssystem och tekniska godkän-
nanden motsvarar de begrepp som antagits i 
gemenskapens standardiseringsarbete. Defi-
nitionen av ett erkänt organ grundar sig på 
första punkten i artikel 34.7 i försörjningsdi-
rektivet. 

Med gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (Common Procurement Voca-
bulary, CPV), enligt 25 punkten avses den 
nomenklatur enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig upp-
handling (CPV). Nomenklaturen används 
bl.a. för att beskriva föremålet för upphand-
ling i upphandlingsannonsen. Elektroniska 
annonseringsmetoder förutsätter att en 
gemensam nomenklatur används och därför 
föreslås nomenklaturen som det enda klassi-
ficeringssystem som används vid offentlig 
upphandling.  

I 26 och 27 punkten definieras uttrycken 
skriftlig och elektronisk. Definitionerna 
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grundar sig på artikel 1.2.11. och 1.2.12  i 
försörjningsdirektivet.  
 
2 kap. Enheter och verksamheter som 

omfattas av tillämpningsområ-
det 

5 §. Upphandlande enheter. Lagen tilläm-
pas på enheter för vatten- och energiförsörj-
ning samt transport och posttjänster verk-
samma inom sektorer och uttömmande för-
tecknats i lagen, på varu- och tjänsteupp-
handling som överstiger tröskelvärdena och 
på byggentreprenader. På enheter som är 
verksamma i sektorn posttjänster tillämpas 
lagen dock först efter en övergångsperiod. 
Tillämpningen av lagen beror i första hand 
på arten av verksamhet som enheten utövar, 
inte på föremålet för upphandling.  

Enheter som hör till lagens tillämpnings-
område skall för det första vara upphandlan-
de enheter av myndighetskaraktär, såsom 
statliga och kommunala myndigheter, offent-
ligrättsliga inrättningar och statens affärs-
verk. För det andra skall upphandlande enhe-
ter vara offentliga företag, vilka är enheter 
som direkt eller indirekt omfattas av en myn-
dighets bestämmande inflytande till följd av 
ägarförhållande, finansiellt deltagande eller 
regler som gäller företaget. Dessutom skall 
upphandlande enheter vara enheter som är 
verksamma med stöd av en särskild rättighet 
eller en ensamrätt som en myndighet har be-
viljat.  

Om en enhet hör till någon av de ovan 
nämnda grupperna och utövar verksamhet 
som nämns i 6–9 § i lagförslaget, skall den 
vid upphandling med anknytning till denna 
verksamhet tillämpa förfaranden enligt för-
sörjningslagen. 

Med statliga myndigheter avses myndighe-
terna inom statens central-, regional- och lo-
kalförvaltning. Lagens tillämpningsområde 
omfattar därmed bl.a. ämbetsverk och inrätt-
ningar, förutsatt att de utövar någon verk-
samhet som föreskrivs i lagen. Till de kom-
munala myndigheterna hör kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelsen, nämnder, direktioner 
och kommittéer. Även samkommunerna är 
sådana upphandlande enheter som avses i la-
gen. till exempel vattenförsörjningen, ät ofta 
organiserad inom ett kommunalt affärsverk. 

Upphandlande enheter är även affärsverk 
enligt lagen om statliga affärsverk 
(1185/2002), förutsatt att de utövar sådan 
verksamhet som regleras i denna lag.  

Ett offentligrättsligt organ definieras i 
3 mom. liksom också i 6 § i upphandlingsla-
gen. Bestämmelsen grundar sig på artikel 2.1 
a i försörjningsdirektivet och motsvarar den 
definition av juridiska personer som hör  till 
den offentliga förvaltningen och som finns i 
2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. i den gäl-
lande upphandlingslagen. Tillämpningsom-
rådet kvarstår alltså till denna del oförändrat. 
Med offentligrättsligt organ avses en juridisk 
person, oavsett juridisk form, som särskilt 
har inrättats för att tillgodose sådana behov i 
det allmännas intresse som inte har industri-
ell eller kommersiell karaktär. Dessutom för-
utsätts att organet till största delen finansieras 
av den upphandlande enhet som avses i 1 
mom. eller att organet står under kontroll av 
den upphandlande enheten eller att mer än 
hälften av ledamöterna i organets styrelse-, 
kontroll- eller förvaltningsorgan utses av den 
ovan nämnda upphandlande enheten. 

Villkoren för att den första delen av be-
greppet offentligrättsligt organ skall uppfyl-
las är kumulativa, dvs. enheten skall vara en 
juridisk person, den skall vara inrättad för att 
tillgodose behov i det allmännas intresse och 
dessa behov skall till sin karaktär inte vara 
industriella eller kommersiella. De andra 
villkoren för begreppet är däremot alternati-
va. Offentligrättsliga organ kan vara juridiska 
personer som formellt är fristående från sta-
ten eller kommunerna, men i vilka staten, en 
kommun eller ett affärsverk har bestämman-
de inflytande i fråga om tillsyn eller finansie-
ring. 

Kriterierna för de offentligrättsliga orga-
nens förmåga att tillgodose behov i det all-
männas intresse samt avsaknaden av kom-
mersiell karaktär har behandlats i EG-
domstolen bl.a. i målen C-44/96 Mannes-
mann (REG 1998, s. I-73), C-232/96 BFI 
Holding,(REG 2001 I-6821)  C-94/99 Arge, 
C-223/99 (REG 2002 I –11037) och C-
260/99 Agora (REG 2001, s. I-3605) och C-
18/01 Varkauden taitotalo (REG 2003, s. I-
5321). Andra behov i det allmännas intresse 
än industriella och kommersiella har enligt 
vedertagen rättspraxis grundad på direktiven 
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om offentlig upphandling ansetts vara behov 
som tillgodoses på andra sätt än genom till-
handahållande av varor eller tjänster på 
marknaden. Dessa behov är sådana som det 
allmänna, av orsaker i det allmännas intresse, 
självt beslutar tillgodose eller i fråga om vil-
ka det vill bibehålla bestämmande inflytande. 
Genom kriterier för utövande av annan än 
industriell eller kommersiell verksamhet ef-
tersträvas en precisering begreppet behov i 
det allmännas intresse. Man har gjort skillnad 
mellan begreppen andra behov i det allmän-
nas intresse än industriella och kommersiella 
behov och behov av industriell och kommer-
siell karaktär i det allmännas intresse.  Utan-
för begreppet behov i det allmännas intresse 
med annan än industriell och kommersiell 
karaktär lämnas dock inte sådana behov som 
också privata företag tillgodoser eller kan 
tillgodose. Att en utvecklad konkurrens exi-
sterar kan dock vara ett tecken på att det är 
fråga om ett industriellt eller kommersiellt 
behov i det allmännas intresse. 

Vid bedömningen av den industriella eller 
kommersiella karaktären har det inom rätts-
praxis ansetts vara viktigt dels att verksamhe-
ten sker i konkurrensförhållanden och dels att 
organets uppgifter ingår i en offentlig myn-
dighets uppgifter samt att det är vinstsyftande 
och tar ekonomiska risker. Ett offentligrätts-
ligt organ kan utöver uppgifter i det allmän-
nas intresse också sköta andra uppgifter. Om 
tillgodoseendet av behov i det allmännas in-
tresse är organets huvudsakliga uppgift eller 
en mindre viktig del av organets uppgifter 
saknar då betydelse, bara organet har inrät-
tats och dess verksamhet utövas i syfte att 
tillgodose det allmännas intresse.  

Ett offentligt företag definieras i 4 mom. på 
samma sätt som i försörjningsdirektivets ar-
tikel 2.1 b, enligt vilken ett företag som en 
myndighet kan utöva ett bestämmande infly-
tande över betraktas som ett offentligt före-
tag. En myndighets bestämmande inflytande 
kan uppkomma till följd av ägarförhållande, 
finansiellt deltagande eller regler som styr fö-
retaget. Regler som styr företaget kan avse 
t.ex. bestämmelser som styr företaget, aktie-
ägaravtal, reglementen, instruktioner, bo-
lagsordningar, bolagsavtal eller stadgar för 
andelslag och föreningar. Det bestämmande 
inflytandet behöver inte vara direkt, utan det 

kan också vara kanaliserat via ett bolag som 
ägs av t.ex. en offentlig sammanslutning. 
T.ex. ett aktiebolag som samägs av ett bola-
giserat kommunalt energiverk och energiver-
ket i en grannkommun och som skall under-
hålla näten för energidistribution omfattas 
indirekt av ägarkommunernas bestämmande 
inflytande. Till skillnad från ett offentligrätts-
ligt organs verksamhet kan ett offentligt före-
tags verksamhet vara rent industriell eller 
kommersiell. För att en enhet skall omfattas 
av tillämpningsområdet för försörjningslagen 
förutsätts att enheten bedriver sådan verk-
samhet som definieras i lagförslaget och att 
den omfattas av bestämmande inflytande av 
en offentlig sammanslutning. 

Ett offentligt företag beskrivs i 1 § 2 mom. 
i basserviceförordningen som ett företag som 
myndigheterna utövar bestämmande infly-
tande över. Ett offentligt företag är ett veder-
taget begrepp i gemenskapsrätten och det har 
definierats på motsvarande sätt t.ex. i 2 § 
3 punkten i lagen om skyldighet att medge 
insyn i och lämna uppgifter om vissa företags 
ekonomiska verksamhet (19/2003), nedan 
lagen om insyn. Lagen om insyn grundar sig 
för sin del på kommissionens direktiv 
80/723/EEG om insyn i de finansiella förbin-
delserna mellan medlemsstater och offentliga 
företag jämte ändringar, den senaste 
2000/52/EG. För enhetlighetens skull före-
slås att uttrycket offentligt företag används i 
stället för uttrycket företag över vilket en 
myndighet har ett bestämmande inflytande.  

Särskild rättighet eller ensamrätt definieras 
i 5 mom. Med särskild rättighet eller ensam-
rätt avses en rättighet som en eller flera enhe-
ter med stöd av lag, förordning eller admi-
nistrativ bestämmelse beviljats för att utöva 
en verksamhet som omfattas av lagens till-
lämpningsområde så att det avsevärt påver-
kar andra enheters möjlighet att utöva verk-
samheten i fråga. Systemansvar enligt natur-
gasmarknadslagen och elmarknadslagen är 
exempel på särskild rättighet och ensamrätt. 
Systemansvar innebär att Energimarknads-
verket med stöd av nämnda lagar ålägger in-
nehavarna av överföringsnätet för naturgas 
och stamnätet för elöverföring att ansvara för 
vissa funktioner som föreskrivs i lag. Ett fö-
retag med systemansvar är berättigat att till 
andra nätanvändare sälja tjänster som omfat-
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tas av systemansvaret med ensamrätt. Sär-
skild rättighet eller ensamrätt inom t.ex. vat-
tenförsörjningen kan grunda sig på kommu-
nens beslut om godkännande av ett vatten-
tjänstverks verksamhetsområde enligt 8 § i 
lagen om vattentjänster. 

Definitionen av särskild rättighet och en-
samrätt har i försörjningsdirektivet ändrats 
jämfört med tidigare. T.ex. rätt till förfarande 
för tvångsinlösning eller idrifttagning är i sig 
inte längre ett bevis för att en särskild rättig-
het eller ensamrätt föreligger. I motsats till 
vad som konstateras i 1 § 3 mom. i den gäl-
lande basservice förordningen betraktas en 
situation där en enhet i samband med nät-, 
hamn- eller flygplatsarbeten kan utnyttja ett 
förfarande för offentlig tvångsinlösning eller 
använda egendom eller placera nätutrustning 
på, under eller över allmän väg, i sig inte ut-
göra någon ensamrätt eller särskild rättighet i 
den mening som avses i försörjningsdirekti-
vet. Detta konstateras i skäl 25 i försörjnings 
direktivet där särskilda rättigheter och en-
samrätt definieras. Det faktum att en enhet 
levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller 
värme till ett nät som drivs av en enhet som 
åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt 
som beviljats av en behörig myndighet i den 
berörda medlemsstaten utgör inte längre i sig 
en särskild rättighet eller ensamrätt  som av-
ses i detta direktiv. Produktions- och försälj-
ningsfunktionen för sådan el som av privat-
ägda energibolag levereras till stamnätet fal-
ler därmed framöver utanför tillämpningsom-
rådet enligt lagförslaget. Rättigheter som en 
medlemsstat beviljar ett begränsat antal före-
tag på grundval av objektiva kriterier, som är 
proportionerliga och icke-diskriminerande 
och ger alla berörda parter som uppfyller kri-
terierna möjlighet att utnyttja dessa rättighe-
ter, skall inte längre anses utgöra ensamrätt 
eller särskilda rättigheter. 

Enligt Europeiska gemenskapernas kom-
mission skall från fall till fall bedömas om 
den som beviljas en ensamrätt eller särskild 
rättighet kan anses få en sådan förmån av sin 
rättighet att enheten borde omfattas av till-
lämpningsområdet för bestämmelserna för 
offentlig upphandling. Av betydelse är speci-
ellt om rättigheten avsevärt påverkar andra 
enheters möjligheter att utöva verksamheten i 
fråga. Dessutom skall det sätt på vilket rät-

tigheten beviljas granskas. Om beviljandet av 
en ensamrätt eller särskild rättighet grundar 
sig på objektiva kriterier som är proportio-
nerliga och icke-diskriminerande, är det inte 
fråga om sådan ensamrätt eller särskild rätt 
som avses i lagen. Objektiva, proportionerli-
ga och icke-diskriminerande förfaranden för-
utsätter tillräcklig öppenhet för att alla poten-
tiella aktörers möjlighet att ansöka om rätt att 
utöva verksamheten i fråga skall kunna ga-
ranteras. 

Förfarandet för beviljande av ensamrätt el-
ler särskild rättighet kan genomföras t.ex. 
genom att det anbudsförfarande iakttas som 
föreskrivs i upphandlingslagen. Enligt kom-
missionen är det också möjligt att tillämpa ett 
förfarande som motsvarar det som tillämpas 
vid upphandling av tjänster enligt bilagorna 
II B och XVII B. Utöver de ovan nämnda 
förfarandena hänvisar kommissionen också 
till de auktoriseringsförfaranden som fast-
ställs i gemenskapens försörjningslagstift-
ning. 

Anbudsförfarandet är dock inte en katego-
risk förutsättning, om tillräcklig öppenhet 
iakttas. I fråga om EG-domstolens mål C-
324/98 Telaustria (REG 2000, s. I-10745) 
avseende ett koncessionsavtal förutsätts att 
också sådan upphandling som faller utanför 
direktivets tillämpningsområde skall ske öp-
pet och på ett icke-diskriminerande sätt. Be-
stämmelserna i EG-fördraget är tillämpliga 
på all upphandling. Tryggande av likvärdigt 
och icke-diskriminerande bemötande förut-
sätter öppenhet. Öppenhet förutsätter för sin 
del tillräcklig offentlighet redan innan ett av-
tal sluts för att alla anbudsgivare som är in-
tresserade av föremålet för avtalet skall kun-
na anmäla sitt intresse. I målet C-321/03 Co-
namefastställde man den ovan nämnda prin-
cipen, men man konstaterade att öppenhet 
inte nödvändigtvis förutsätter att ett anbuds-
förfarande ordnas. 

6 §. Energiförsörjning. I 1 mom. föreskrivs 
att de funktioner som avses i lagen i fråga om 
gas och värme är utövande av nätverksamhet. 
Tillämpningsområdet kvarstår oförändrat, 
även om den funktion som regleras i lagen 
föreslås bli formulerad på annat sätt än i den 
gällande basserviceförordningen. Med ut-
övande av nätverksamhet avses byggande av 
nät för produktion och distribution av gas 
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och värme samt tillhandahållande och under-
håll av näten på samma sätt som i fråga om 
bestämmelserna om el. Med s.k. publika nät 
avses t.ex. ett kommunalt fjärrvärmenät som 
syftar till att distribuera värme till kommu-
nens invånare. Med publika nät avses också 
naturgasnätsverksamhet enligt naturgas-
marknadslagen (508/2000). Naturgasnäts-
verksamhet definieras i 3 § i naturgasmark-
nadslagen. 

I 3 kap. i naturgasmarknadslagen finns be-
stämmelser om systemansvar, med vilket av-
ses att Energimarknadsverket i egenskap av 
naturgasmarknadsmyndighet bestämmer att 
en överföringsnätsinnehavare skall svara för 
att naturgasöverföringssystemet fungerar 
tekniskt och är driftsäkert samt sköta vissa 
andra uppgifter.. Den överförings nätsinne-
havare som har systemansvar kan i fråga om 
driften av naturgasöverföringssystemet ställa 
villkor som är nödvändiga för att systeman-
svaret skall kunna genomföras. Villkoren 
godkänns av Energimarknadsverket. Den 
överföringsnätsinnehavare som har system-
ansvar sköter således delvis myndighetsupp-
gifter och är samtidigt verksam på ensam-
rättsbasis. En nätinnehavare med systeman-
svar är också en upphandlande enhet i den 
mening som avses i lagen.  

Ett publikt nät kan underhållas också av ett 
privaträttsligt företag som helt eller delvis 
kan vara i privat ägo. Antalet nätanvändare 
har inte heller någon betydelse, om nätet bara 
är publikt såtillvida att alla aktörer i samma 
ställning kan anslutas till det på i stort sett 
samma villkor. T.ex. byggande och underhåll 
av rörledningar i anslutning till import av na-
turgas är till sin natur verksamhet som hänför 
sig till försörjningssektorerna, även om en-
dast en begränsad allmänhet har tillgång till 
nätet. Upphandling som hänför sig till sådan 
verksamhet som avses i lagen är all upphand-
ling som gäller byggande, underhåll och ser-
vice av sådana publika nät, dvs. allting från 
byggentreprenaden för ett nytt nät inklusive 
lednings- och röranskaffningar till service-
tjänster för nätet och inköp av kontorsmateri-
al vid det bolag som underhåller nätet. 

I 2 mom. finns bestämmelser om sådana si-
tuationer där leverans av gas och värme till 
ett publikt nät är en följd av annan verksam-
het än sådan som hänför sig till försörjnings-

sektorerna. Om enheten i fråga inte är en så-
dan som nämns i 5 § 1 mom. i lagen betrak-
tas den enligt de villkor som fastställts i la-
gen inte som en enhet inom försörjningssek-
torerna när den till nätet levererar gas eller 
värme som uppkommer som biprodukt. 
Utanför lagens tillämpningsområde faller 
också ett offentligt företag då villkoren i 
2 mom. uppfylls. Undantaget gäller däremot 
inte de statliga och kommunala myndigheter 
som nämns i 5 § 1 mom. och inte heller of-
fentligrättsliga organ. 

Med utövande av nätverksamhet avses i 
3 mom. tillståndspliktig elnätsverksamhet en-
ligt 4 § i elmarknadslagen (386/1995). Med 
elnätsverksamhet aves i elmarknadslagen att 
mot vederlag ställa elnät till förfogande för 
dem som behöver elöverföring och andra nät-
tjänster. Till elnätsverksamheten hör också 
planering, byggande, underhåll och drift av 
elnät, anslutande av kundernas elanläggning-
ar till nätet, elmätning och andra sådana åt-
gärder som behövs för elöverföring och som 
är nödvändiga för elöverföringen och övriga 
nättjänster. Därmed täcker definitionen också 
tillhandahållande och underhåll av nät i syfte 
att tillhandahålla tjänster för allmänheten en-
ligt försörjningsdirektivet. Tillämpningsom-
rådet kvarstår också i fråga om el oförändrat. 

I 4  kap. i elmarknadslagen finns bestäm-
melser om systemansvar, med vilket avses att 
Energimarknadsverket i egenskap av elmark-
nadsmyndighet bestämmer att en stamnätsin-
nehavare skall svara för att landets elsystem 
är tekniskt funktionsdugligt och driftsäkert 
samt handha vissa andra uppgifter. Den 
stamnätsinnehavare som är systemansvarig 
kan ställa sådana villkor för drift av elöverfö-
ringssystemet samt av anslutna kraftverk och 
belastningar som är nödvändiga för att sy-
stemansvaret skall kunna realiseras. Villko-
ren fastställs av Energimarknadsverket. På 
samma sätt som innehavaren av naturgas-
överföringsnät sköter alltså den stamnätsin-
nehavare som har systemansvar delvis myn-
dighetsuppgifter och utövar samtidigt verk-
samhet på ensamrättsbasis. En nätinnehavare 
med systemansvar är också en upphandlande 
enhet i den mening som avses i lagen.  

I 4 mom. föreskrivs om situationer där en 
enhet levererar el till ett publikt nät för att 
jämna ut växlingar i den egna förbrukningen 
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eller där leveransen i övrigt är försumbar i 
förhållande till den egna förbrukningen. Med 
leverans av el avses försäljning av el till el-
användare via stamnät och distributionsnät. 
Om enheten i fråga inte är en myndighet som 
nämns i 5 § 1 mom. i lagen betraktas den en-
ligt de villkor som fastställts i lagen inte som 
en enhet inom försörjningssektorerna när den 
levererar överskottsel till nätet. Utanför la-
gens tillämpningsområde kan då, liksom i 
fråga om gas och värme, falla ett offentligt 
företag, förutsatt att villkoren i 4 mom. upp-
fylls, såsom ett statsägt företag inom process-
industrin som till nätet säljer den andel el 
som överstiger den egna elförbrukningen. 
Undantaget gäller inte de statliga och kom-
munala myndigheter som nämns i 
5 § 1 mom. och inte heller offentligrättsliga 
organ. 

I 5 mom. bestäms att prospektering och 
brytning av bränntorv är en verksamhet som 
omfattas av lagens tillämpningsområde. I ar-
tikel 7 i försörjningsdirektivet fastställs som 
en verksamhet som omfattas av direktivets 
tillämpningsområde också undersökning av 
förekomsten av och utvinning av olja, gas, 
kol och andra fasta bränslen. Funktioner som 
i Finland kan jämställas med dessa är endast 
prospektering och brytning av bränntorv. All 
upphandling som hänför sig t.ex. till den 
upphandling av anläggningar som en inneha-
vare av en torvmosse gör, till prospektering 
av bränntorv eller till entreprenadarbeten för 
torvbrytning är därmed sådan upphandling 
som regleras i lagen. Tillämpningsområdet 
ändras till denna del inte. 

I 6 mom. bestäms slutligen att upphandling 
av energi eller bränsle som behövs för ener-
giproduktion faller utanför lagens tillämp-
ningsområde när upphandlingen hänför sig 
till sådan produktion av gas, värme eller el 
som avses i lagen eller till nätverksamhet el-
ler till systemansvar i fråga om el eller natur-
gas eller till brytning av torv när det är fråga 
om upphandling som görs av upphandlande 
enheter som utövar sådana funktioner som 
nämns i lagen. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 26 i försörjningsdirektivet, men mot-
svarar till sin ordalydelse 5 § 5 mom. i bas-
service förordningen. Bestämmelsen gäller 
alla upphandlande enheter som utövar sådan 
verksamhet som aves i lagen och tillämp-

ningen av den beror inte på om enheten har 
myndighetskaraktär eller inte. Tillämpnings-
området kvarstår oförändrat. 

7 §. Vatten. Enligt 1 mom. tillämpas denna 
lag på samhällens vattentjänster enligt lagen 
om vattentjänster (119/2001). Syftet med det-
ta uttryck är dock inte att ändra tillämpnings-
området, utan att precisera det. Definitionen 
hänför sig till 2 och 3 § i lagen om vatten-
tjänster. Vattentjänster definieras i 3 § i lagen 
i fråga. Vattentjänsterna täcker både vatten-
försörjning och avloppshantering, varav den 
sistnämnda funktionen också omfattar avled-
ning och behandling av avloppsvatten. Detta 
är en verksamhet som avses i artikel 4 i för-
sörjningsdirektivet, dvs. byggande av nät för 
produktion och distribution av vatten, till-
handahållande och underhåll av nät och 
transport av hushållsvatten till det ovan 
nämnda publika nätet. I direktivet används 
termen dricksvatten. Hushållsvatten är dock 
för Finlands del ett ändamålsenligare uttryck, 
eftersom produktionen av dricksvatten och 
annat vatten inte är åtskild i Finland. Hus-
hållsvatten definieras i hälsoskyddslagen 
(763/1994) och med det avses allt vatten, in-
klusive dricksvatten, som är avsett att nyttjas 
av människan. 

Bestämmelsen täcker också avledning och 
behandling av avloppsvatten, vilket i någon 
mån utvidgar direktivets tillämpningsområde. 
Enligt försörjningsdirektivet omfattas avled-
ning och behandling av avloppsvatten av till-
lämpningsområdet endast när dessa funktio-
ner sköts av samma enhet som utövar sådan 
verksamhet i anslutning till produktion av 
dricksvatten som regleras i direktivet. För 
Finlands del kan utvidgningen av tillämp-
ningsområdet till att täcka avledning och be-
handling av avloppsvatten motiveras genom 
tydlighet och jämlikhet. I praktiken handhas 
dessa funktioner av samma verk som i all-
mänhet handhar vattenförsörjningen. Det är 
inte motiverat att försätta ett verk som sköter 
endast avloppshanteringen, vilket i sig före-
kommer sällan, i en annan ställning i fråga 
om upphandlingsförfarandena än andra vat-
tentjänstverk. Förändringen berör för närva-
rande endast fem inrättningar som utövar en-
bart avloppsverksverksamhet och som äger 
kommuners gemensamma centralrenings-
verk. 
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I 2 mom. föreskrivs att upphandling och 
projekttävlingar som har anknytning till vat-
tenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller 
dränering omfattas av lagens tillämpnings-
område förutsatt att andelen vatten som an-
skaffas som dricksvatten överstiger 20 pro-
cent av den totala vattenvolymen som produ-
ceras inom ramen för projekten. De verk som 
ansvarar för vattenförsörjningen i Finland 
genomför i praktiken inte projekt som hänför 
sig till vattenbyggnad, konstbevattning och 
dränering. Bestämmelsen grundar sig på arti-
kel 4.2 i försörjningsdirektivet. På grund av 
direktivets täckande tillämpning föreslås att 
bestämmelsen träder i kraft i Finland, även 
om det för närvarande är osannolikt att den 
kommer att tillämpas.  

I 3 mom. föreskrivs om situationer där en 
enhet levererar vatten till ett publikt nät för 
att jämna ut växlingar i den egna förbruk-
ningen. Om enheten i fråga inte är en sådan 
myndighet som nämns i 5 § 1 mom. i lagen, 
betraktas den med vissa villkor inte som en 
enhet inom försörjningssektorerna när den 
levererar överskottsvatten till nätet. Utanför 
lagens tillämpningsområde kan då, liksom i 
fråga om gas, värme och energi, falla ett of-
fentligt företag då villkoren i 3 mom. upp-
fylls. Undantaget gäller inte de statliga och 
kommunala myndigheter som nämns i 
5 § 1 mom. och inte heller offentligrättsliga 
organ. En tillämpning av bestämmelsen i 
Finlands förhållanden kommer normalt inte i 
fråga. Bestämmelsen grundar sig på artikel 
4.3 i försörjningsdirektivet. Av samma orsak 
som i fråga om 2 mom. föreslås att bestäm-
melsen genomförs i enlighet med direktivet. 

I 4 mom. lämnas anskaffning av råvatten 
utanför lagens tillämpningsområde. Med rå-
vatten avses ytvatten som används för pro-
duktion av dricksvatten. I skäl 26 i försörj-
ningsdirektivet konstateras att de bestämmel-
ser som gäller varuupphandling inte är till-
lämpliga på upphandling av vatten, eftersom 
det vid vattenanskaffning i vilket fall som 
helst är nödvändigt att utnyttja källor nära 
konsumtionsorten. Råvatten definieras inte i 
lagen om vattentjänster, men begreppet an-
vänds i 15 och 36 §. 

8 §. Vissa trafiktjänster. Till försörjnings-
verksamheten hör enligt 1 mom. tillhandahål-
lande av offentliga transporttjänster med 

järnväg, spårväg, bussar och metro. Trans-
porttjänsterna hör till de verksamheter som 
regleras i lagen när de tillhandahålls på de 
villkor som myndigheterna ställt för verk-
samheten, såsom trafikerade rutter, trans-
portkapacitet som är tillgänglig för kunderna 
eller antalet turer. 

Enligt  2 mom. tillämpas lagen dock inte på 
tillhandahållande av offentliga busstransport-
tjänster, om andra enheter fritt kan tillhanda-
hålla samma tjänster på motsvarande villkor 
antingen generellt eller på ett visst geogra-
fiskt område. Lagens tillämpningsområde 
omfattar därmed t.ex. upphandling av stadens 
trafikverks bussar och också av andra bussfö-
retags upphandling när företaget i fråga ut-
övar verksamhet med stöd av en särskild rät-
tighet eller ensamrätt, varvid villkoren i 
2 mom. inte uppfylls. En offentlig sam-
manslutning som är köpare av trafiktjänster, 
t.ex. en kommun, en länsstyrelse eller huvud-
stadsregionens samarbetsdelegation SAD, 
utövar inte sådan verksamhet som avses i 
försörjningslagen, om den endast köper tjäns-
ter av tjänsteproducenterna. När en sådan en-
het anskaffar trafiktjänster skall den således 
iaktta bestämmelserna i upphandlingslagen. 

I 3 mom. föreskrivs att underhåll av flyg-
platser eller hamnar är sådan verksamhet som 
regleras i lagen, liksom tillhandahållande av 
terminaltjänster i allmänhet för dem som id-
kar luft- eller sjötrafik. Till upphandling som 
hänför sig till serviceverksamhet som omfat-
tas av lagens tillämpningsområde räknas så-
ledes t.ex. uppförande av terminalbyggnader 
och inköp av tjänster för fastighetsskötsel i 
anslutning till byggnaderna. I fråga om un-
derhåll av flygplatser eller andra terminal-
tjänster har omfattningen inte avgränsats 
närmare. EG-domstolen har i ett mål som 
gäller Lissabons flygplats (C-247/89, kom-
missionen mot Portugal, REG 1991 I-3659) 
konstaterat att anbudsförfarandet avseende 
uppbyggnaden av ett telekommunikations sy-
stem, såsom en telefonväxel, omfattades av 
försörjningsdirektivets tillämpningsområde. 
Myndigheten i fråga hade till uppgift att sörja 
för administreringen av trafiktjänster och 
uppbyggnaden av den infrastruktur som be-
hövdes. I Finland underhålls flygplatsnätet av 
Luftfartsverket. Hamnar underhålls bl.a. av 
de kommunala hamnverken. 
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9 §. Posttjänster. I paragrafen bestäms att 
denna lag tillämpas på tillhandahållande av 
posttjänster enligt lagen om posttjänster 
(313/2001) efter den övergångstid som fast-
ställs i lagen. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 6 i försörjningsdirektivet i vilket post-
tjänster har getts en något vidare definition 
än i lagen om posttjänster. I enlighet med ar-
tikel 6 i direktivet skall bestämmelserna till-
lämpas också på andra tjänster än posttjäns-
ter, förutsatt att den enhet som tillhandahåller 
dem också är en enhet enligt posttjänstedi-
rektivet (Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 97/67/EG ) Andra sådana tjänster är 
enligt direktivet t.ex. tjänster som innebär 
förvaltning av kurirtransporter, mervärdes-
tjänster som produceras helt och hållet med 
elektroniska medel, tjänster för direktmark-
nadsföring, vissa finansiella tjänster, filateli-
tjänster och logistiktjänster. Sådana tjänster 
omfattas dock av direktivets tillämpningsom-
råde endast om de inte omfattas av öppen 
konkurrens enligt vad som avses i artikel 
30.1 i direktivet. I Finland är dessa tjänster 
dock helt och hållet konkurrensutsatta, och 
därför föreslås till denna del att bestämmel-
sen endast skall gälla funktioner enligt lagen 
om posttjänster. 

Enheter som tillhandahåller posttjänster 
omfattas oavsett sin rättsliga ställning för 
närvarande inte av reglerna i direktiv 
93/38/EEG. I försörjningsdirektivet ges med-
lemsstaterna möjlighet att reglera den över-
gångsperiod som avser tillämpning av be-
stämmelserna i försörjningsdirektivet på 
upphandlande enheter inom postsektorn. Det 
föreslås att övergångsperioden i enlighet med 
lagens i 64  §,  utgår senast den 31 december 
2008. 

De bestämmelser i artikel 30 i försörj-
ningsdirektivet som gäller uteslutande av di-
rekt konkurrensutsatta branscher ur direkti-
vets tillämpningsområde, kan tillämpas  på 
upphandling vid sådana upphandlande enhe-
ter som tillhandahåller också posttjänster. 
Det föreslås att bestämmelser om uteslutande 
av konkurrensutsatta branscher tas in i lagens 
11 §. 

10 §. Kontrakt som omfattar flera typer av 
verksamhet. Bestämmelsen är ny och grundar 
sig på artikel 9 i försörjningsdirektivet. Be-
stämmelsen avser upphandling som omfattar 

flera verksamheter. Bestämmelserna för den 
verksamhet vars behov upphandlingen hu-
vudsakligen tillgodoser tillämpas på upp-
handling som gäller flera typer av verksam-
het. Definitionen av upphandlingens huvud-
sakliga syfte kan grunda sig på en bedöm-
ning av de behov som upphandlingen skall 
tillgodose. Den upphandlande enheten gör 
denna bedömning när den bedömer kontrak-
tets värde och utarbetar anbudsförfrågan. Om 
upphandlingen kan delas upp så att särskilda 
kontrakt sluts om den upphandling som sva-
rar mot varje enskild verksamhets behov, 
skall denna paragraf inte tillämpas. På upp-
handlingarna tillämpas då de bestämmelser 
som gäller för det tillämpningsområde som 
verksamheten i fråga omfattas av. 

I 2 och 3 mom. framförs en princip enligt 
vilken mer detaljerade bestämmelser tilläm-
pas i oklara fall. Om det är omöjligt att avgö-
ra vilken verksamhet som upphandlingen hu-
vudsakligen gäller, tillämpas alltid antingen 
upphandlingslagen eller försörjningslagen. 
Om någon av verksamheterna omfattas av 
försörjningslagens tillämpningsområde och 
någon annan av upphandlingslagens tillämp-
ningsområde, och det inte är helt klart vilken 
verksamhet som upphandlingen i högre grad 
gäller, tillämpas upphandlingslagen. Om en 
av dessa verksamheter omfattas av försörj-
ningslagens tillämpningsområde och en an-
nan verksamhet inte omfattas av tillämp-
ningsområdet för vare sig denna lag eller 
upphandlingslagen, tillämpas i oklara fall 
försörjningslagen.  

11 §. Direkt konkurrensutsatt verksamhet. 
Bestämmelsen är ny och den grundar sig på 
artikel 30 i försörjningsdirektivet. En bransch 
med konkurrensutsatt verksamhet kan ute-
lämnas ur tillämpningsområdet för upphand-
lings bestämmelserna. Bestämmelserna om 
upphandling inom försörjningssektorerna är 
motiverade bl.a. genom att konkurrens inom 
dessa sektorer saknas, vilket främst beror på 
att enheterna inom dessa sektorer har mono-
polställning och att de har beviljats ensamrätt 
eller särskilda rättigheter. För att bemöta ett 
sådant privilegium har ett regelverk om of-
fentliggörande och förfaranden i anslutning 
till upphandling utfärdats. När verklig kon-
kurrens konstateras föreligga inom en sektor, 
skall det vara möjligt att inte iaktta procedur-
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bestämmelserna. På denna grund har t.ex. te-
lebranschen tidigare uteslutits ur tillämp-
ningsområdet. 

 I 1 mom. föreskrivs att denna lag inte till-
lämpas på upphandling som görs för utföran-
de av en verksamhet angående vilken i arti-
kel 30 i försörjningsdirektivet 2004/17/EG 
har fastställts att den aktuella verksamheten 
är en direkt konkurrensutsatt verksamhet på 
marknader med fritt tillträde. 

Enligt artikel 30.3 i försörjningsdirektivet 
är  tillträde till marknaden inte begränsat, om 
medlemsstaten har genomfört den lagstift-
ning som nämns i bilaga XI till direktivet. 
Enbart genomförande av gemenskapens lag-
stiftning räcker dock inte till som bevis för 
att det verkligen råder fri konkurrens i bran-
schen.  Kommissionen har den 7 januari 
2005 (delgivet med K(2004) 5769) fattat be-
slut om bestämmelserna för tillämpning av 
förfarandet enligt artikel 30 i försörjningsdi-
rektivet. I bilaga I till beslutet finns en för-
teckning över de utredningar som en part 
som anhåller om befrielse skall tillställa 
kommissionen.  

Som redogörelse räcker inte enbart en ut-
redning av den genomförda gemenskapslag-
stiftningen avseende branschen i fråga. Den 
sökande skall dessutom i samband med före-
tagsförvärv lägga fram bevis för att det råder 
verklig konkurrens i branschen. En bedöm-
ning av om verksamheten är direkt konkur-
rensutsatt grundas på de kriterier som över-
ensstämmer med konkurrensreglerna i EG-
fördraget, exempelvis vad varorna eller tjäns-
terna har för egenskaper, om det finns alter-
nativa varor eller tjänster, hur de är prissatta 
samt om det reellt eller potentiellt finns fler 
än en varu- eller tjänsteleverantör på mark-
naden. Medlemsstaten kan också försöka på-
visa att tillträdet till marknaden är faktiskt 
och juridiskt fritt, även om de ovan nämnda 
villkoren inte föreligger. 

I direktivet finns bestämmelser om flera 
olika sätt på vilka ett förfarande för uteslu-
tande av en bransch kan inledas. Enligt direk-
tivet kan ärendet inledas av en medlemsstat, 
en oberoende nationell myndighet i en med-
lemsstat eller av de upphandlande enheterna 
själva. Kommissionen kan också på eget ini-
tiativ inleda förfarandet. Kommissionen skall 
underrätta medlemsstaten om att förfarandet 

inleds. Medlemsstaterna har överlåtits pröv-
ningsrätt i fråga om en i branschen verksam 
upphandlande enhets möjlighet att rikta en 
ansökan direkt till kommissionen.  

I 2 mom. i lagförslaget föreslås att de enhe-
ter som är verksamma i branschen antingen 
ensamma eller tillsammans med andra upp-
handlande enheter kan lämna ansökan om 
uteslutande av branschen direkt till kommis-
sionen. Ansökan skall dock sändas till han-
dels- och industriministeriet för kännedom. I 
praktiken är de utredningar om fri konkur-
rens som kommissionen kräver så pass vid-
lyftiga att det inte är sannolikt att en enskild 
upphandlande enhet gör en ansökan. Ansö-
kan kan dock göras t.ex. av de största aktö-
rerna i branschen eller på begäran av de upp-
handlande enheterna av branschens intresse-
organisation.  

I ansökan skall alla uppgifter som behövs 
för undersökningen av ärendet uppges för 
och lämnas till kommissionen särskilt om 
alla lagar, förordningar, administrativa be-
stämmelser och avtal som gäller uppfyllna-
den av villkoren för befriande. Enligt artikel 
30.4 i försörjningsdirektivet kan till ansökan 
också fogas ett utlåtande från en oberoende 
myndighet med behörighet för den berörda 
verksamheten. I lagförslaget föreslås inte att 
en behörig myndighet vid varje specifikt till-
fälle utses. I praktiken kommer kommissio-
nen att begära ett utlåtande av medlemsstaten 
om  ansökan, varvid medlemsstaten också  
lämnar sitt utlåtande i saken. 

Kommissionen har tre månader tid att 
granska ansökningen och fatta beslut om be-
friande. Tidsfristen kan förlängas med högst 
tre månader, t.ex. på grund av att ytterligare 
utredningar behövs. Om kommissionen inte 
fattar beslut inom den angivna tiden anses 
ansökningen godkänd. 
 
 
3 kap. Tröskelvärden och beräkning 

av det uppskattade värdet av en 
upphandling samt undantag 
från tillämpningsområdet 

12 §. Tröskelvärden. Denna lag tillämpas 
på upphandling som överstiger de tröskel-
värden som fastställs i 1 mom. Tröskelvärdet 
vid byggentreprenadkontrakt är 5 278 000 
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euro. Tröskelvärdet vid varu- och tjänsteupp-
handlingskontrakt är  422 000 euro och det 
tillämpas förutom på varu- och tjänsteupp-
handling dessutom på projekttävlingar. Trös-
kelvärdena är desamma oavsett i vilken 
bransch den upphandlande enheten är verk-
sam och vilken tjänst upphandlingen gäller.  

De föreslagna tröskelvärdena baserar sig på 
kommissionens förordning (EG) nr 
2083/2005 av den 19 december 2005 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende 
de tröskelvärden som skall tillämpas vid 
upphandlingsförfaranden. Tröskelvärdena i 
upphandlingsdirektiven grundar sig på de 
tröskelvärden som fastställts i Världshandels 
organisationens avtal om offentlig upphand-
ling. I avtalet om offentlig upphandling har 
tröskelvärdena fastställts genom särskilda 
dragningsrätter (SDR). I artikel 69 i försörj-
ningsdirektivet föreskrivs om en återkom-
mande översyn av tröskelvärdena i euro så 
att de, vid behov, kan anpassas till eventuella 
förändringar i eurons värde i förhållande till 
de särskilda dragningsrätterna. Kommissio-
nen ser över tröskelvärdena vartannat år.  

Kommissionen offentliggör de reviderade 
tröskelvärdena och deras motvärde i natio-
nella valutor och de anpassade tröskelvärde-
na i Europeiska unionens officiella tidning i 
början av november efter revideringen. I 
2 mom. åläggs handels- och industriministe-
riet att utan dröjsmål meddela om tröskelvär-
den i officiella tidningen. 

13 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
av en upphandling. Paragrafen gäller de all-
männa principer som skall iakttas vid beräk-
ning av det uppskattade värdet av ett upp-
handlingskontrakt. Bestämmelser om beräk-
ning av det uppskattade värdet finns i 6 § i 
den gällande basserviceförordningen, i vilken 
också bestäms om beräkningen av det upp-
skattade värdet av viss tjänsteupphandling. 
Bestämmelser om beräkningen av det upp-
skattade värdet av ett kontrakt finns i artikel 
17 i försörjningsdirektivet. 

Det uppskattade värdet av upphandlingen 
beräknas såsom tidigare genom en kalkyle-
ring som syftar till att klarlägga om bestäm-
melserna om upphandling som överstiger 
tröskelvärden är tillämpliga på upphandling-
en i fråga. Syftet med reglerna för beräkning 

av det uppskattade värdet är att förhindra att 
upphandlingen delas upp och annonserings-
skyldigheten kringgås.  

Enligt 1 mom. skall som grund för beräk-
ningen av det uppskattade värdet av ett upp-
handlingskontrakt i regel vara den största to-
tala ersättning som skall betalas, exklusive 
mervärdesskatt. I den totala ersättningen in-
går options- och förlängningsklausuler samt 
de ersättningar som under upphandlingsförfa-
randets gång skall betalas till kandidater och 
anbudsgivare. Om anbudsförfarandet ordnas 
som kollektiv upphandling mellan flera upp-
handlande enheter, skall vid beräkningen av 
det uppskattade värdet av upphandlingskon-
traktet beaktas det sammanlagda värdet av de 
enskilda delkontrakt som tilldelas varje upp-
handlande enhet som deltar i upphandlings-
förfarandet. Den ovan nämnda principen är 
fastställd t.ex. i högsta förvaltningsdomsto-
lens avgörande 27.11.2002, liggare 3101. 

Enligt 2 mom. skall vid beräkning av det 
uppskattade värdet av byggentreprenader 
hänsyn tas till såväl värdet av entreprenaden 
som värdet av de varor och tjänster som be-
hövs för entreprenaden och de varor och 
tjänster som den upphandlande enheten till-
handahåller entreprenören för att entreprena-
den skall kunna utföras. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 17.4 i försörjningsdirekti-
vet. 

Enligt 3 mom. skall, om en upphandling 
genomförs i form av delkontrakt, det upp-
skattade totala värdet av samtliga delkontrakt 
beaktas när det uppskattade värdet av upp-
handlingskontraktet beräknas. Om det sam-
manlagda värdet av delkontrakten överstiger 
ett EU-tröskelvärde, skall de förfaranden som 
föreskrivs i lagen iakttas. Att dela upp ett 
kontrakt i delkontrakt är i sig tillåtet, men det 
förutsätter att det totala värdet av kontraktet 
motsvarar det sammanlagda beloppet av alla 
delkontrakt. Varje delupphandling skall då 
konkurrensutsättas med iakttagande av an-
nonseringsförfarandet inom EU. Syftet med 
detta lagrum är att förhindra att bestämmel-
serna kringgås genom att upphandlingen 
genomförs i delar. Momentet har utformats 
så att det motsvarar formuleringen i första 
och andra stycket i artikel 17.6 a i försörj-
ningsdirektivet. 

Paragrafens 4  mom. motsvarar huvudsak-
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ligen gällande 8 § i basservice förordningen. 
Bestämmelsen gör det möjligt att iaktta skyl-
digheterna förknippade med förfaranden som 
gäller ett EU-tröskelvärde i fråga om sådana 
delkontrakt för varu- och tjänsteupphandling 
som understiger 80 000 euro samt i fråga om 
sådana delkontrakt för byggentreprenader 
som understiger 1 miljon euro och som an-
nars kräver att bestämmelserna om upphand-
ling som överstiger ett EU-tröskelvärden 
skall iakttas. Villkoret för detta är att det 
sammanlagda värdet av dessa delkontrakt är 
högst 20 procent av det sammanlagda värdet 
av alla delkontrakt som ingår i upphandling-
en. Bestämmelsen motsvarar sista stycket i 
artikel 17.6 a och b i försörjningsdirektivet. 

Enligt 5 mom. skall det uppskattade värdet 
beräknas utifrån det värde som gäller då 
upphandlingsannonsen skickas ut eller vid en 
annan tidpunkt när upphandlingsförfarandet 
inleds. Då behöver upphandlingsförfarandet 
på grund av överraskande förändringar i pri-
serna på t.ex. förnödenheter inte senare änd-
ras så att det svarar mot förändringen i det 
uppskattade värdet och t.ex. i ett EU-
tröskelvärde. Betydelsen av eventuella för-
ändringar i priserna som är kända skall dock 
beaktas vid beräkningen av det uppskattade 
värdet av kontraktet. 

14 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
av viss tjänsteupphandling. Paragrafen gäller 
avgifter och ersättningar som skall beaktas 
vid beräkningen av det uppskattade värdet av 
försäkringstjänster, finansiella tjänster och 
planeringstjänster. Paragrafen grundar sig på 
artikel 17.10 i försörjningsdirektivet och 
motsvarar 6 § 2 mom. i den gällande basser-
viceförordningen. 

Enligt förslaget till bestämmelse skall i frå-
ga om upphandling av de nämnda tjänsterna 
beaktas såväl de avgifter och ersättningar 
som skall betalas som t.ex. räntor i anslut-
ning till banktjänster. Utifrån det uppskattade 
värdet av en projekttävling avgörs bl.a. lämp-
ligheten i fråga om bestämmelserna om an-
nonsering av upphandlingen. Bestämmelsen 
avser endast de principer som skall iakttas 
vid beräkningen av det uppskattade värdet 
och syftar inte till att ta ställning till de sätt 
på vilka upphandlingen konkurrensutsätts. 
Om en upphandlande enhet beslutar att kon-
kurrensutsätta en projekttävling och genom-

förandet av den separat, kan detta beaktas vid 
beräkningen av det uppskattade värdet. 

15 §. Beräkning av det uppskattade värdet 
för en kontraktsperiod. Det föreslås att i pa-
ragrafen tas in bestämmelser om hur det upp-
skattade värdet skall beräknas för långfristiga 
upphandlingskontrakt. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 17.3, 7–9 och 11 i försörj-
ningsdirektivet och motsvarar 7 § i den gäl-
lande basserviceförordningen. Bestämmelsen 
gäller speciellt sådana typer av kontrakt i 
fråga om vilka avgifterna betalas i flera pos-
ter, t.ex. en gång per månad. 

Om kontraktsperioden för tidsbundna kon-
trakt är under fyra år, räknas alla betalnings-
poster under kontraktsperioden ihop i syfte 
att klarlägga det totala värdet av kontraktet. 
Det totala värdet av ett kontrakt som gäller 
tills vidare, för obestämd tid eller längre än 
fyra år är det totala värdet under fyra år. En-
ligt 1 mom. fås detta värde genom att må-
nadsvärdet av kontraktet multipliceras med 
48. 

I fråga om årskontrakt som regelbundet 
förlängs eller återkommer skall beräkningen 
av det uppskattade värdet i princip grunda sig 
på värdet av motsvarande upphandling året 
innan eller under räkenskapsperioden. Detta 
värde minskas eller ökas med de förväntade 
förändringarna under den kommande kon-
traktsperioden. Enligt bestämmelsen skall be-
räkningen av det uppskattade värdet av tids-
bundna kontrakt grunda sig på det totala vär-
det under löptiden, inklusive restvärdet. Det 
uppskattade värdet av upphandlingskontrakt 
som gäller tills vidare skall beräknas utifrån 
månadsvärdet av kontraktet multiplicerat 
med 48, varvid de ersättningar som skall be-
talas under fyra år blir beaktade. Det totala 
värdet av kontrakt som regelbundet förnyas 
beräknas utifrån värdet av motsvarande upp-
handling under föregående år eller under rä-
kenskapsperioden med beaktande av de för-
väntade förändringarna under den kommande 
kontraktsperioden. 

Enligt 4 mom. beräknas det uppskattade 
värdet av ramavtal utifrån maximivärdet av 
den upphandling som planerats för ramavta-
lens löptid. 

16 §. Förbud mot att dela upp upphandling 
eller kombinera upphandlingar på ett artifi-
ciellt sätt. Det föreslås att bestämmelser om 
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ett uttryckligt förbud mot att dela upp upp-
handlingen, att beräkna det uppskattade vär-
det enligt exceptionella metoder och att 
kombinera upphandlingar med olika tröskel-
värden i syfte att kringgå bestämmelserna tas 
in i paragrafen. Bestämmelsen skall också 
förbjuda en kombinering av upphandlingar 
baserade på olika verksamheter i syfte att 
därigenom undvika tillämpning av försörj-
ningslagen eller tillämpning av upphand-
lingslagen i de situationer som aves i 10 § i 
upphandlingslagen. Paragrafen grundar sig 
på artikel 9.2 samt 17.2 och 17.5 i försörj-
ningsdirektivet och motsvarar 9 § i den gäl-
lande basserviceförordningen. 

Bestämmelsen gäller all upphandling. En 
uppdelning av upphandlingen skall grunda 
sig på verkliga ekonomiska eller tekniska 
omständigheter som de upphandlande enhe-
terna vid behov skall kunna påvisa. Bedöm-
ningen skall grunda sig på en naturlig sam-
manställning av den övergripande upphand-
lingen. Upphandlingar som naturligt är av 
samma typ och som konkurrensutsätts samti-
digt skall ingå i samma upphandlingshelhet. 
Uppmärksamhet kan fästas vid de perioder 
under vilka upphandlingsposter konkurrens-
utsätts som helheter inom ramen för systema-
tisk upphandlingsverksamhet. Att dela upp 
en upphandling bestående av liknande varor 
och konkurrensutsätta den i poster i syfte att 
kringgå bestämmelserna i lagen strider alltså 
mot den föreslagna paragrafen. 

Bestämmelsen hindrar dock inte en upp-
delning av upphandlingen i poster i sådana 
situationer då upphandlingen av varje enskild 
post genomförs i enlighet med kraven på för-
faranden i lagförslaget. Att dela upp en om-
fattande upphandling kan vara motiverat med 
tanke på att det medger fördelning av den 
ekonomiska eller tekniska risk som är för-
knippad med upphandlingen eller beaktande 
av konkurrensförhållandena. Förfarandet 
strider inte mot det förbud mot uppdelning 
som avses i paragrafen, om det inte leder till 
att förpliktelserna i lagen kringgås. Om där-
emot inte de varor, tjänster eller byggarbeten 
av samma typ som skall beställas samtidigt 
eller inom en kort tid konkurrensutsätts, kan 
det vara fråga om ett förfarande som strider 
mot förbudet mot uppdelning av upphand-
lingen. Åter kommande upphandling kan 

genomföras t.ex. med hjälp av ramavtal.  
Värdet av varor och tjänster som inte krävs 

för genomförande av en viss bygg entrepre-
nad får inte läggas till bygg entreprenadens 
kontraktsvärde, i de fall där upphandlingen 
av dessa varor och tjänster då skulle undantas 
från lagens tillämpnings område. Frågan har 
behandlats i finländsk rättspraxis t.ex. i be-
slut av 15.1.2004, liggare 61, av högsta för-
valtningsdomstolen. 

Bestämmelsen förbjuder också en kombi-
nering av upphandlingar baserade på olika 
verksamheter i syfte att undvika tillämpning 
av lagen. I bestämmelsen hänvisas till 10 § 
som gäller flera olika verksamheter.  Om 
upphandlingen omfattar flera olika verksam-
hetsområden, skall bestämmelserna för den 
verksamhet iakttas som upphandlingen hu-
vudsakligen gäller. I oklara fall iakttas en 
mer detaljerad reglering. Upphandling som 
omfattas av tillämpningsområdet får inte arti-
ficiellt kombineras med upphandling som 
faller utanför tillämpningsområdet om syftet 
är att undvika tillämpning av försörjningsla-
gen eller upphandlingslagen. 

17 §. Allmänna undantag från  tillämp-
ningsområdet i fråga om upphandling. I pa-
ragrafen föreskrivs i enlighet med försörj-
ningsdirektivet om begränsningarna i lagens 
tillämpnings område. Förutsättningarna för 
avvikelser från tillämpningsområdet har tol-
kats snävt i rättspraxis. Den upphandlande 
enheten är skyldig att motivera att en förut-
sättning föreligger. 

I 1 punkten finns bestämmelser om  kon-
trakt om byggkoncessioner eller tjänstekon-
cessioner som skall stå utanför tillämpnings-
området.   Bestämmelsen är ny och den 
grundar sig på artikel 18 i försörjningsdirek-
tivet. Inom försörjnings sektorerna är också 
koncessioner avseende byggentreprenader, 
dvs. entreprenad koncessioner, uteslutna ur 
tillämpnings området. Bestämmelser om 
återförsäljning till utanstående part finns i 
motsvarande 2 punkten.  De grundar sig på 
artikel 19 i försörjningsdirektivet.  

Upphandlingsbestämmelserna utvidgas inte 
till att omfatta köp av varor avsedda för åter-
försäljning, om försäljningen inte är förknip-
pad med ensamrätt och de andra enheterna 
kan sälja eller hyra ut föremålet för upphand-
ling på samma villkor som de upphandlande 
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enheterna. I fråga om upphandling som inte 
omfattas av bestämmelserna skall de upp-
handlande enheterna på begäran till kommis-
sionen anmäla samtliga varukategorier och 
verksamheter som de enligt det ovan sagda 
anser vara uteslutna ur tillämpningsområdet. 
När de upphandlande enheterna lämnar in-
formation skall de samtidigt påpeka om in-
formationen innehåller affärshemligheter. 
Kommissionen kan, i informationssyfte, i 
Europeiska unionens officiella tidning regel-
bundet offentliggöra förteckningar över de 
varukategorier och verksamheter som den 
anser vara undantagna. I detta sammanhang 
skall kommissionen ta hänsyn till eventuella 
kommersiellt känsliga aspekter som de upp-
handlande enheterna påpekar när de över-
lämnar informationen.  

Bestämmelser om upphandling i anslutning 
till annan verksamhet finns i 3 punkten. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 20 i för-
sörjningsdirektivet. Andra verksamheter än 
sådana som särskilt nämns i försörjningsla-
gen omfattas inte av bestämmelserna i upp-
handlingslagen. Men om en upphandlande 
enhet som omfattas av tillämpningsområdet 
för lagen är en myndighet enligt 5 § 1 mom., 
omfattas sådan upphandling som den genom-
för i anslutning till någon annan verksamhet 
än sådan som regleras i denna lag av tillämp-
ningsområdet för upphandlingslagen.  

Om upphandlingen omfattar flera typer av 
verksamhet, tillämpas bestämmelserna i an-
tingen upphandlingslagen eller försörjnings-
lagen på den, alltefter vilken verksamhet 
upphandlingen huvudsakligen gäller. Be-
stämmelser om upphandling som omfattar 
flera typer av verksamhet finns i 10 § i denna 
lag. 

Verksamhet som utövas i ett tredje land 
utesluts enligt 4 punkten ur tillämpningsom-
rådet. Detta innebär att upphandling som 
gäller verksamhet som utövas i länder som 
står utanför EU och EES-området i regel fal-
ler utanför förordningens tillämpningsområ-
de. Undantag är sådana verksamheter som 
bedrivs med användning av ett fast nät eller 
ett område inom Europeiska gemenskapen. 
Om t.ex. energi levereras till ett tredje land 
via ett nät som befinner sig inom Europeiska 
gemenskapen, är upphandling i anslutning till 
denna verksamhet normal upphandling inom 

en försörjningssektor. Likaså kan upphand-
ling i anslutning till vattenförsörjning inom 
ett tredje land under vissa förutsättningar om-
fattas av lagens tillämpningsområde. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 20 i för-
sörjningsdirektivet och motsvarar 5 § 2 mom. 
i basserviceförordningen. Bestämmelsen änd-
ras jämfört med tidigare så att undantag av-
seende vissa vattenbyggnadsprojekt, konst-
gjord bevattning och dränering har uteslutits. 
Denna ändring saknar betydelse i Finland. 
Enligt förslaget gäller lagen följaktigen ingen 
verksamhet som utövas i ett tredje land. 

Anmälan om upphandling som genomförs i 
ett tredje land och som inte omfattas av be-
stämmelserna skall på begäran lämnas till 
kommissionen. Kommissionen kan, i infor-
mationssyfte, i Europeiska unionens officiel-
la tidning regelbundet offentliggöra förteck-
ningar över de verksamhetskategorier som 
den anser vara undantagna. I detta samman-
hang skall kommissionen ta hänsyn till even-
tuella kommersiellt känsliga aspekter som de 
upphandlande enheterna påpekar när de över-
lämnar informationen. 

Enligt 5 punkten tillämpas lagen inte vid 
upphandling som skall hållas hemlig eller vid 
upphandling som förutsätter särskilda säker-
hetsåtgärder och inte heller då annat förfa-
rande krävs med hänsyn till skyddet av cen-
trala säkerhetsintressen. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 21 i försörjningsdirektivet 
och motsvarar 1 § 2 mom. 1 punkten i den 
gällande upphandlingslagen. Utgångspunkten 
är att behovet av sekretess bedöms utifrån 
lagstiftningen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. Behovet av sekretess grun-
dar sig ofta på de säkerhetsintressen som av-
ses i lagrummet och det skall bedömas från 
fall till fall. 

Proportionalitetsprincipen förutsätter dess-
utom att man i första hand skall försöka till-
godose de intressen som gäller sekretess och 
säkerhet genom förfaranden enligt lagstift-
ningen, genom att använda de upphandlings-
förfaranden som bäst tillgodoser behovet av 
sekretess, genom tystnadsplikt eller genom 
skyldigheter som gäller säkerheten. Om be-
hovet av sekretess endast gäller en del av 
upphandlingen, skall den övriga delen av 
upphandlingen i allmänhet omfattas av kon-
kurrensutsättnings skyldigheten. 
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Enligt 6 punkten skall lagen inte tillämpas 
på upphandling som omfattas av andra pro-
cedurbestämmelser och som görs i enlighet 
med ett internationellt avtal som Finland in-
gått, i enlighet med en internationell organi-
sations särskilda förfarande eller i enlighet 
med ett internationellt avtal som slutits i 
samband med stationering av trupper. Para-
grafen grundar sig på artikel 22 i försörj-
ningsdirektivet.  

18 §.  Undantag från tillämpningsområdet 
i fråga om tjänsteupphandling. I paragrafen 
föreskrivs om undantag från tillämpningsom-
rådet vid viss tjänsteupphandling.  

Enligt 1 mom. 1 punkten skall tillämp-
ningsområdet inte omfatta tjänsteupphand-
lingskontrakt som rör förvärv eller hyra, oav-
sett finansieringsform, av mark, befintliga 
byggnader eller annan fast egendom. Dessa 
kontrakt har sådana särdrag som gör att det är 
oändamålsenligt att konkurrensutsätta dem i 
enlighet med procedurkraven i försörjnings-
lagstiftningen. Vid förvärv av fast egendom 
och befintliga byggnader skall ekonomiska 
kriterier samt kraven på öppenhet och jäm-
likhet enligt andra bestämmelser iakttas. 
Byggentreprenadkontrakt som gäller ut-
förande, oavsett form, av byggentreprenader 
som uppfyller de krav som den upphandlande 
enheten ställer står dock inte utanför försörj-
ningslagstiftningen. Lagen tillämpas i enlig-
het med 1 punkten också på upphandling av 
finansiella tjänster i anslutning till förvärv el-
ler hyra av fast egendom. Sådana finansiella 
tjänster är t.ex. försäkringstjänster. 

Enligt 1 mom. 2 punkten tillämpas lagen 
inte på kontrakt som gäller skiljemanna- och 
förlikningstjänster. Förfarandena i försörj-
ningslagstiftningen är inte på ett ändamålsen-
ligt sätt tillämpliga på konkurrensutsättande 
av dessa tjänster.  

Enligt 1 mom. 3 punkten omfattar lagens 
tillämpningsområde inte heller tjänster i 
samband med utfärdande, förvärv, försälj-
ning eller överlåtande av värdepapper och 
andra finansiella instrument. I synnerhet för-
värv av pengar eller kapital faller utanför la-
gens tillämpningsområde och därför omfattas 
upplåning inte av konkurrensutsättningsskyl-
digheterna. Bestämmelsen är ny när det gäll-
er förvärv av pengar och kapital. 

Enligt 1 mom. 4 punkten tillämpas lagen 

inte på arbetsavtal. Förfarandena enligt för-
sörjningslagstiftningen är i allmänhet inte 
ändamålsenliga vid rekrytering av arbetstaga-
re. En uttrycklig uteslutning av arbetsavtal är 
dock nödvändig eftersom arbetsavtal kan 
motsvara definitionen av upphandlingskon-
trakt i 4 § 1 mom. 1 punkten. En bedömning 
av om kännetecknen för en anställning upp-
fylls skall vara grundad på arbetslagstiftning-
en. 

Enligt 1 mom. 5 punkten omfattar lagens 
tillämpningsområde inte heller andra forsk-
nings- och utvecklingstjänster än sådana som 
uteslutande är till nytta för en upphandlande 
enhet i dess egen verksamhet, förutsatt att 
den tillhandahållna tjänsten helt och hållet 
betalas av den upphandlande enheten. Lagen 
skall främst tillämpas på forsknings- och ut-
vecklingsarbete som är av underleveranstyp, 
i sin helhet betalas av den upphandlande en-
heten och enbart står till denna enhets förfo-
gande Genom bestämmelsen försöker man 
främja forskning och teknisk utveckling i Eu-
ropeiska gemenskapen i enlighet med artikel 
163 i EG-fördraget. Utanför tillämpningsom-
rådet står i praktiken forskningsprogram som 
samfinansieras av t.ex. högskolor, forsk-
ningsanstalter och andra vetenskapliga sam-
fund. Vid identifieringen av de forsknings-
projekt som avses i lagrummet är det viktigt 
att forskningen är öppen och att den kan nyt-
tiggöras i så stor utsträckning som möjligt. 

Enligt 2 mom. skall försörjningslagen dock 
tillämpas på kontrakt som gäller finansiella 
tjänster och som ingås samtidigt med, före el-
ler efter ett inköps- eller hyreskontrakt i vil-
ken form som helst. 

I 3 mom. skall föreskrivas om tillämpning-
en av lagen på primär tjänsteupphandling en-
ligt bilaga A och på sekundär tjänsteupp-
handling enligt bilaga B. Bestämmelsen 
grundar sig på artiklarna 31 och 32 i försörj-
ningsdirektivet. 

I bilagorna A och B till lagen finns för-
teckningar över upphandling av tjänster som 
omfattas av lagens tillämpningsområde. 
Bilagorna motsvarar bilagorna XVII A och B 
till försörjningsdirektivet. Lagen är tillämplig 
på tjänster så att den i sin helhet tillämpas på 
de primära tjänsterna enligt bilaga A.  På de 
sekundära tjänsterna enligt bilaga B tillämpas 
endast en del av bestämmelserna, och t.ex. 
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behöver andra bestämmelser om annonse-
ringsförfarandet inom EU än de som gäller 
annons i efterhand inte iakttas.  

Bestämmelsen grundar sig på artikel 24 i 
försörjningsdirektivet och den motsvarar 3 § 
2 mom. i basserviceförordningen med undan-
tag av uteslutningen av finansiella tjänster i 3 
punkten, i fråga om vilka ordalydelsen skall 
preciseras så att den motsvarar ordalydelsen i 
direktivet.  

19 §. Upphandling hos företag anknutna 
till den upphandlande enheten eller samföre-
tag. Med upphandling hos företag anknutna 
till den upphandlande enheten avses koncern-
intern upphandling. Upphandlingen av varor, 
tjänster och entreprenader får alltså utan an-
budsförfarande tilldelas en annan enhet inom 
en koncern. Med avvikelse från tidigare gäll-
er bestämmelsen all upphandling . Ett dotter- 
eller intressebolag får tilldelas upphandling 
utan anbudsförfarande endast om denna en-
het har grundats uteslutande som en intern 
serviceenhet inom koncernen och den inte 
säljer mer än 20 procent av sina varor, tjäns-
ter eller entreprenader till utomstående. Ett 
företag som är knutet till den upphandlande 
enheten är inte självt nödvändigtvis en upp-
handlande enhet, om det inte utövar sådan 
verksamhet om vilken det föreskrivs i denna 
lag. Det kan vara grundat för att producera 
någon produkt eller tjänst som behövs för en 
verksamhet som regleras i lagen, t.ex.  an-
läggningar eller delar av dem. Det kan ha 
också ha grundats som en enhet som tillhan-
dahåller IT-tjänster eller tjänster för fastig-
hetsskötsel.  

Anknutet företag har definierats i 2 mom. 
Med anknutet företag avses alla företag vars 
årliga bokslut sammanställs med de upp-
handlande enheternas bokslut i enlighet med 
6 kap. i bokföringslagen (1336/1997). När 
det gäller företag som inte omfattas av till-
lämpningsområdet för bokföringslagen avses 
med anknutet företag sådana företag som den 
upphandlande enheten direkt eller indirekt 
kan utöva ett bestämmande inflytande över 
enligt 5 § 4 mom. eller företag som kan utöva 
ett bestämmande inflytande över en upp-
handlande enhet eller företag som, på grund 
av ägarförhållanden, finansiellt deltagande 
eller regler som styr företaget, är underkasta-
de ett bestämmande inflytande från ett annat 

företag som hör till den upphandlande enhe-
ten. I direktivet tas inte ställning till hur stor 
ägarandelen i ett sådant dotter- eller intresse-
bolag skall vara. I och med utvecklingen av 
rättspraxis torde det bli nödvändigt att justera 
lagen till denna del. 

I 4 mom. finns dessutom bestämmelser om 
upphandling som tilldelas ett samföretag be-
stående av de upphandlande enheterna och 
som inte omfattas av tillämpningsområdet. 
Upphandlingen kan av ett samföretag direkt 
tilldelas en upphandlande enhet som är del-
ägare i samföretaget eller av en upphandlan-
de enhet tilldelas ett sådant samföretag som 
den är delägare i. Ett ytterligare villkor är att 
samföretaget har grundats för att den aktuella 
verksamheten skall bedrivas under en tid av 
minst tre år och det i samföretagets stiftelse-
urkund anges att de upphandlande enheter 
som det består av skall ingå i samföretaget 
under minst samma tid. 

I artikel 23.5 i försörjningsdirektivet finns 
bestämmelser om vissa skyldigheter att läm-
na upplysningar till kommissionen. Det före-
slås att bestämmelser om skyldigheten att 
lämna upplysningar tas in i lagens 62 §. 

20 §. Tjänsteupphandling som tilldelas på 
grundval av ensamrätt. I paragrafen bestäms 
att lagen inte skall tillämpas på tjänsteupp-
handling hos en annan upphandlande enhet 
på grundval av en ensamrätt som denna be-
viljats genom en lag, förordning eller admi-
nistrativ bestämmelse. Bestämmelsen grun-
dar sig på artikel 25 i försörjningsdirektivet.  

Innehavaren av ensamrätten skall enligt be-
stämmelsen vara en statlig eller kommunal 
myndighet, ett statligt affärsverk eller ett of-
fentligrättsligt organ eller sammanslutningar 
av dessa enligt 5 § 1 punkten. Tjänsteproduk-
tion som grundar sig på ensamrätt som tillde-
lats någon annan instans berättigar alltså inte 
till avvikelser från lagens konkurrensutsätt-
nings bestämmelser. 

Ensamrätt skall grunda sig på en lag, för-
ordning eller administrativ bestämmelse i en-
lighet med fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen. Bestämmelser om 
beviljande av särskilda eller exklusiva rättig-
heter finns i artikel 86.1 i EG-fördraget. En-
ligt 124 § i grundlagen kan offentliga för-
valtningsuppgifter anförtros andra än myn-
digheter endast genom lag eller med stöd av 
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lag på de villkor som anges i lagrummet. I 
18 § i Finlands grundlag föreskrivs om när-
ingsfrihet, och ensamrätt kan anses begränsa 
denna näringsfrihet. Ensamrätt att producera 
tjänster torde i Finland kunna beviljas endast 
genom lag eller med stöd av lag. Upphand-
ling som utförs med stöd av ensamrätt som 
grundar sig på en administrativ bestämmelse 
kommer närmast i fråga när upphandlingen 
av en upphandlande enhet i Finland tilldelas 
en myndighet i en medlemsstat i EU som 
producerar tjänster med ensamrätt annanstans 
än i Finland. 

21 §. Reservering av upphandling för ar-
betscentraler. I bestämmelsen möjliggörs att 
upphandlingskontraktet kan tilldelas arbets-
centraler eller motsvarande enheter eller att 
det kan fullgöras inom ramen för arbetspro-
gram som främjar sysselsättande av personer 
med funktionshinder. Av upphandlingsan-
nonsen skall framgå att upphandlingen har 
reserverats för arbetscentraler eller för fullgö-
rande inom ramen för arbetsprogram. 

Med arbetscentraler avses i lagförslaget 
enheter där majoriteten av arbetstagarna är 
personer med funktionshinder som på grund 
av funktionshindrets art inte kan utöva yr-
kesverksamhet i normala förhållanden. Lika-
så skall föremålet för arbetsprogrammet vara 
en verksamhet som huvudsakligen anvisats 
personer med funktionshinder. Den verk-
samhet som avses i paragrafen är t.ex. verk-
samhet i sysselsättningssyfte för personer 
med funktionshinder enligt 27 d § i social-
vårdslagen (710/1982).  

22 §. Upphandling hos inköpscentral. En-
ligt 5 § 3 mom. i den gällande upphandlings-
lagen behöver anbudsförfarande dock inte 
anordnas vid gemensam upphandling, om 
upphandlingen företas hos en sådan enhet för 
gemensam upphandling som redan har iakt-
tagit bestämmelserna om upphandling i upp-
handlingslagen. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar den gällande lagstiftningen när 
det gäller avvikelserna från konkurrensut-
sättningsskyldigheten.  

En upphandlande enhet kan enligt 1 mom. 
utan konkurrensutsättning skaffa varor, tjäns-
ter och byggentreprenader via en inköpscen-
tral. Inköpscentralen skall dock iaktta för-
sörjningslagens procedurmässiga skyldighe-
ter och den skall också ansvara för att upp-

handlingen konkurrensutsätts på behörigt 
sätt. Paragrafens 1 mom. grundar sig på arti-
kel 29 i försörjningsdirektivet.  

Definitionen av inköpscentral i 2 mom. är 
ny. Bestämmelsen grundar sig på artikel 1.8. 
och 29 i försörjningsdirektivet enligt vilken 
inköpscentral avser en upphandlande myn-
dighet som anskaffar varor eller tjänster som 
är avsedda för upphandlande myndigheter el-
ler ingår ramavtal som är avsedda för andra 
upphandlande myndigheter. Det föreslås att 
till definitionen fogas ett villkor enligt vilket 
en inköpscentral skall fungera som en in-
köpscentral och uttryckligen vara grundad 
för detta ändamål eller enligt vilket det i cen-
tralens regler skall förutsättas att gemensam 
upphandling hör till dess verksamhetsområ-
de.  

Enligt definitionen i försörjningsdirektivet 
skall en inköpscentral vara en upphandlande 
enhet, och inköpscentraler kan därmed vara 
sådana kommunala eller statliga myndighe-
ter, affärsverk eller offentligrättsliga organ 
enligt 5 § 1 mom. i lagförslaget som har in-
rättats för att tillgodose behov i det allmän-
nas intresse, förutsatt att behovet inte har in-
dustriell eller kommersiell karaktär, och som 
står under kontroll av den kommunala eller 
statliga myndigheten eller någon annan in-
stans enligt 5 § 1 mom. En inköpscentral kan 
också vara en anknuten enhet som avses i 
19 § i lagförslaget. Däremot kan den inte 
vara ett offentligt företag enligt definitionen i 
5 § 4 mom. eller en enhet som utövar verk-
samhet med stöd av en särskild rätt eller en 
ensamrätt. I paragrafen föreslås bestämmel-
ser om det villkor som innebär att inköpscen-
tralen skall fungera som inköpscentral eller 
vara grundad för detta ändamål eller att ge-
mensam upphandling uttryckligen har be-
stämts eller fastställts som centralens uppgift. 

 Enligt nationell rättspraxis kan en ställning 
som inköpscentral även vara ett resultat av 
centralens faktiska verksamhet, utan att enhe-
ten har grundats för detta ändamål eller att 
gemensam upphandling har fastställts som 
dess uppgift. Eftersom upphandling hos en 
inköpscentral gör det möjligt att avvika från 
lagens konkurrensutsättningsskyldighet skall 
inköpscentralens ställning grunda sig på en 
uttrycklig viljeförklaring, såsom en bestäm-
melse eller ett beslut om grundandet. Verk-
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samheten skall dessutom vara bestående för 
att en enhet som utför sporadisk upphandling 
inte skall kunna betraktas som en inköpscen-
tral i den mening som den föreslagna be-
stämmelsen avser. Bestämmelsen avser inte 
att ingripa i upphandling som utförs på upp-
drag av någon och på annan gemensam upp-
handling, som alltså fortfarande får genomfö-
ras. 
 
4 kap. Annonseringsskyldighet, upp-

handlingsförfaranden och tids-
frister för upphandling 

23 §. Annonsering om upphandling. I para-
grafen föreskrivs i enlighet med artiklarna 
41– 43 i försörjningsdirektivet om skyldighe-
ten att publicera upphandlings annonser. An-
nonseringsskyldigheterna motsvarar till sitt 
huvudsakliga innehåll vad som bestäms i 3 
kap. i  basserviceförordningen.  

Den upphandlande enheten skall enligt 1 
mom. i paragrafen sända för publicering en 
förhandsannons, en upphandlingsannons, en 
annons rörande upprättandet eller använd-
ningen av leverantörsregister, en förenklad 
upphandlingsannons och en annons om pro-
jekttävling. Dessutom föreslås de upphand-
lande enheterna vara skyldiga att meddela 
om tilldelade upphandlingskontrakt genom 
en annons i efterhand. 

Enligt artikel 44.8 i försörjningsdirektivet 
får en upphandlande enhet med tillämpning 
av de förfaranden som anges i direktivet pub-
licera också annonser om upphandling som 
inte omfattas av direktivets tillämpningsom-
råde. 

Med förhandsannons avses en annons som 
i början av finansåret publiceras beträffande 
den upphandlande enhetens upphandlingar 
under det följande året som överstiger grän-
sen för förhandsannonsering. Syftet med för-
handsannonserna är att ge företagen prelimi-
när information om den upphandlande enhe-
tens förestående upphandlingar. Inom för-
sörjningssektorerna kan en förhandsannons 
också tjänstgöra som inbjudan att delta i ett 
anbudsförfarande, om den utarbetas i enlig-
het med förfarandet i 39 §. 

Med annons rörande upprättandet av leve-
rantörsregister avses en annons där den upp-
handlande enheten meddelar beskrivningar 

av de varor, tjänster eller byggentreprenader 
som upphandlas via systemet och vilka kvali-
fikationer som krävs av anbudsgivarna för in-
förande av dem i registret. I försörjningsdi-
rektivet används uttrycket kvalificeringssy-
stem om leverantörsregistret. Termen kvali-
ficerings system definieras inte separat. Be-
stämmelser om information som skall finnas 
i annonser rörande leverantörsregister finns i 
bilaga XIV till försörjningsdirektivet. Om le-
verantörsregistret används i mer än tre år 
skall en annons om detta införas årligen. 

I praktiken utarbetar de företag som använ-
der ett leverantörsregister ofta en presenta-
tion  om sig själva där de beskriver  sin verk-
samhet och sina allmänna upphandlingsprin-
ciper; vilka upphandlingar de gör, hur dessa 
görs, hur anbudsgivarna väljs och hur proce-
duren framskrider från behandling av anbu-
den till beställning och leverans. 

Bestämmelser om annonser rörande leve-
rantörsregister finns i artikel 41.3 i försörj-
ningsdirektivet. I 19 § i den gällande basser-
viceförordningen bestäms om meddelande 
om leverantörsregister. 

Annonseringsskyldigheten omfattar varu- 
och tjänsteupphandlingar samt byggentrepre-
nader som överstiger EU:s tröskelvärden. 
Tjänsteupphandlingarna i bilaga B omfattas 
endast av skyldigheten att införa en annons i 
efterhand. Annonseringsskyldigheten omfat-
tar all upphandling, frånsett direktupphand-
ling, och alla projekttävlingar. Inom försörj-
nings sektorerna kan upphandlingsannonsen 
dock i vissa situationer om vilka det bestäms 
särskilt ersättas med en förhandsannons eller 
en annons om användning av leverantörsre-
gistret. I EG-domstolens rätts praxis har in-
ställningen till försummelser av annonse-
ringsskyldigheten varit sträng (t.ex. domarna 
i mål C-323/96 kommissionen mot Belgien 
(REG 1998, s. I-5063) och mål C-385/02 
kommissionen mot Italien (REG 2004). 

Meddelande om deltagande i ett dynamiskt 
inköpssystem skall ges genom en upphand-
lingsannons. Däremot föreslås förenklad 
upphandlingsannons bli använd vid intern 
konkurrensutsättning inom ett sådant system; 
i den interna konkurrensutsättningen deltar 
bara leverantörer som godkänts för systemet. 
Informationsinnehållet är avsevärt mindre i 
en förenklad upphandlingsannons än i en 
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upphandlingsannons. Informationsinnehållet 
uppräknas i bilaga XIII D till försörjningsdi-
rektivet. 

Med annons i efterhand avses en annons 
om en tilldelad upphandling som publiceras 
efter att upphandlingskontraktet har slutits. 
Skyldigheten att införa annons i efterhand 
hänför sig till övervakningsändamål och be-
hovet av statistikföring. Skyldigheten att in-
föra annons i efterhand omfattar alla upp-
handlingsförfaranden frånsett direktupp 
handling. För ramavtalens del bör annonsen i 
efterhand gälla ramavtal, men ändå inte på 
dem baserad enskild upphandling. Inom det 
dynamiska inköpssystemet skall en annons i 
efterhand publiceras när det gäller slutande 
av ett kontrakt som baserar sig på systemet. 
Kontrakten kan emellertid sammanföras och 
sändas kvartalsvis. 

Enligt 2 mom. skall annonserna sändas för 
publicering till den instans som handels- och 
industriministeriet fastställer. Denna skall vi-
darebefordra dem för publicering i Europeis-
ka unionens officiella tidning. Eftersom da-
gen för avsändande av annonsen är av bety-
delse för åtgången av tidsfrister inom an-
budsförfarandet, bör de upphandlande enhe-
terna på begäran ange avsändningsdagen. 
Den instans som fastställts av handels- och 
industriministeriet antecknar avsändningsda-
gen i annonsen som sänds till Byrån för Eu-
ropeiska gemenskapernas officiella publika-
tioner. 

I 3 mom. föreslås att närmare bestämmelser 
om annonseringsskyldigheterna utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.  

24 §. Upphandlingsförfaranden. Para gra-
fen innehåller bestämmelser om de upphand-
lingsförfaranden som en upp handlande enhet 
inom försörjnings sektorerna kan använda sig 
av. Bestämmelsen grundar sig på artikel 40.2 
i försörjningsdirektivet. En upphandlande 
enhet inom försörjningssektorer kan enligt 
förslaget välja fritt om den vid upphandling-
en tillämpar öppet eller selektivt förfarande 
eller förhandlat förfarande. Förhandlat förfa-
rande tillämpas därmed också utan något fö-
regående öppet eller selektivt förfarande, om 
en upphandlingsannons rörande tillämpning-
en av förhandlat förfarande publiceras. Inga 
särskilda förutsättningar för tillämpningen av 
förhandlat förfarande föreskrivs, och till-

lämpningen av förfarandet behöver inte mo-
tiveras särskilt. Direktupphandling är möjlig 
bara i sådana särskilda situationer om vilka 
bestäms i lagens 29 §. 

Som upphandlingsförfaranden kan utöver 
öppet, selektivt och förhandlat förfarande till-
lämpas också upprättande av leverantörs re-
gister samt inbjudan till anbudsförfarande 
genom förhandsanmälan. Ramavtal, dyna-
miskt inköpssystem och elektronisk auktion 
kan också tillämpas. Närmare bestämmelser 
om ramavtal finns i 26 §. 

I 2 mom. föreslås att det genom förordning 
av statsrådet skall bestämmas närmare om 
dynamiska inköpssystem och elektroniska 
auktioner. Bestämmelser om dynamiska in-
köpssystem finns i artikel 15 i försörjningsdi-
rektivet. Bestämmelser om tillämpning av 
elektroniska auktioner finns i artikel 56 i för-
sörjningsdirektivet. 

25 §. Leverantörsregister. I paragrafen be-
stäms om användning av leverantörsregister. 
Bestämmelsen grundar sig på artikel 53 i för-
sörjningsdirektivet. I den gällande basservi-
ceförordningen finns bestämmelser om leve-
rantörsregister i 17 – 19 §. Begreppet leve-
rantörsregister, som i direktivet kallas kvali-
ficeringssystem, har inte definierats närmare. 
I praktiken är leverantörsregistret ett register 
eller en förteckning som upprättas av en 
upphandlande enhet eller flera upphandlande 
enheter tillsammans och som omfattar de le-
verantörer som uppfyller i förväg fastställda 
krav och har meddelat att de är villiga att 
lämna anbud i fråga om en viss typ av upp-
handling. Den upphandlande enheten kan be-
gära anbud direkt av de anbudsgivare som 
ingår i leverantörsregistret. 

I 1 mom. konstateras att om inbjudan att 
delta i anbudsförfarandet har skett genom en 
annons om användning av leverantörs regis-
ter, skall deltagarna i anbudsförfarandet väl-
jas ut bland de leverantörer som införts i re-
gistret. Ingen separat annons om enskilda 
upphandlingar publiceras. Användningen av 
leverantörsregister är till nytta också för före-
tagen eftersom anbudsförfrågningarna sänds 
till de leverantörer som införts i registret utan 
särskild begäran. Detta förbättrar möjlighe-
terna särskilt för små och medelstora företag, 
eftersom de inte behöver använda sina resur-
ser till att kontinuerligt ge akt på upphand-
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lingsannonseringen.  
I leverantörsregistret är det möjligt att an-

vända olika klassificeringar, förutsatt att de 
inte är diskriminerande. I syfte att minska 
upphandlingskostnaderna och öka effektivi-
teten har i synnerhet stora enheter, t.ex. ener-
giföretag, upprättat register som är indelade 
enligt varugrupp och i vilka leverantörer eller 
entreprenörer införs i enlighet med de ur-
valskriterier som den upphandlande enheten 
fastställt. I vissa länder i Europeiska gemen-
skaperna finns dessutom officiella leveran-
törs- och entreprenörsregister som företagen 
kan ansöka om att bli införda i. Också ur-
valskriterierna för officiella register måste 
följa försörjningsdirektivet. 

Enligt 2 mom. skall villkoren för registre-
ring eller reglerna för leverantörsregistret all-
tid vara objektiva och icke-diskriminerande, 
och villkoren skall tillämpas på samma sätt 
på inhemska och utländska anbudsgivare. De 
grunder för uteslutning på grund av vissa all-
varliga brott som anges i 50 § kan ingå i de 
icke-diskriminerande villkoren och reglerna. 
Införlivandet av uteslutningsgrunderna med 
villkoren för registrering föreslås vara obli-
gatoriskt när den upphandlande enhet som 
använder registret är en myndighet som an-
ges i 5 § 1 mom. I registreringsvillkoren kan 
också ingå krav på tekniska specifikationer; 
om dem bestäms i 40 och 41 §. Registret får 
inte användas otillbörligt t.ex. så, att registre-
ringsavgiften är oskälig.  

I 3 mom. bestäms att leverantörsregistret är 
ett öppet system som anbudsgivare när som 
helst skall kunna ansöka om att bli införda i. 
Reglerna och villkoren för registret skall på 
begäran sändas till alla som så önskar, och 
alla leverantörer som uppfyller registrerings-
villkoren skall godkännas för registret.  Le-
verantörerna skall ha möjlighet att nyttiggöra 
andra enheters ekonomiska och finansiella 
kapacitet samt tekniska förmåga och yrkes-
kunnande under samma förutsättningar som 
föreskrivs i 53 § 2 mom. 

I 4 mom. bestäms om möjligheten att ut-
nyttja leverantörsregister som förs av också 
andra enheter. I annonsen rörande leveran-
törsregister skall ingå en hänvisning till ett 
sådant register som förs av en tredje part. 

26 §. Ramavtal. I paragrafen bestäms om 
en särskild typ av kontrakt om vilken ut-

trycket ramavtal används i försörjningsdirek-
tivet. Bestämmelsen grundar sig på artikel 14 
i försörjningsdirektivet. I den gällande bas-
serviceförordningen används samma uttryck 
på svenska, nämligen ramavtal. Det nya fins-
ka begrepp, puitejärjestely, som ingår i för-
sörjningsdirektivet definieras på samma sätt 
som begreppet puitesopimus i basserviceför-
ordningen och avser således samma sak. 
Ramavtalet enligt försörjningsdirektivet om-
fattar samarbets former som inte är direkt 
jämförbara med de egentliga ramavtal som är 
allmänna inom finsk upphandlingspraxis. Det 
ramavtal som definieras i försörjningsdirek-
tivet och omspänner allmänna principer kan 
också vara ett samarbetsavtal där köparen 
inte nödvändigtvis har åtagit sig att köpa ens 
en viss minimikvantitet av en vara och där 
det inte ingår en överenskommelse om priser, 
kvantiteter eller andra upphandlingsvillkor. 
Upphandlingen kan grunda sig på ett ramav-
tal, om detta offentliggörs på behörigt sätt. 
Det uppskattade totala värdet av kontraktet 
utgör då det sammanlagda värdet av de upp-
handlingar som väntas bli företagna under 
kontraktets giltighetstid. 

Den upphandlande enheten får enligt 1 
mom. betrakta ett ramavtal som ett upphand-
lingskontrakt i egentlig mening. Enskilda 
kontraktsbaserade beställningar behöver då 
inte konkurrensutsättas var för sig, även om 
de överstiger tröskelvärdena. Trots att det vid 
ramavtal som avses i försörjningsdirektivet 
är fråga om samarbetsavtal som är mer ex-
tensiva än de traditionella ramavtalen får den 
upphandlande enheten företa direktupphand-
ling hos en leverantör som utvalts för arran-
gemanget. Detta förutsätter att upprättandet 
av ramavtalet har föregått av konkurrensut-
sättning enligt bestämmelserna i denna lag.  

I upphandlingsdirektivet definieras begrep-
pet ramavtal på samma sätt som i försörj-
ningsdirektivet. I artikel 32  i upphandlings-
direktivet regleras dock förfarandena vid an-
vändning av ramavtal mera detaljerat än i 
försörjningsdirektivet. Bestämmelser om 
ramavtal föreslås ingå i 31 och 32 § i upp-
handlingslagen. Upphandlande enheter inom 
försörjningssektorerna kan tillämpa motsva-
rande förfaranden, om de så önskar. 

I 2 mom. förbjuds missbruk av ramavtal i 
avsikt att hindra, begränsa eller snedvrida 
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konkurrensen. 
27 §. Projekttävlingar. I paragrafen före-

skrivs om de allmänna principer som skall 
tillämpas vid projekttävlingar och om princi-
perna för begränsning av antalet deltagare. 
Den föreslagna paragrafen baserar sig på ar-
tiklarna 60 och 65 i försörjnings direktivet. 
Begreppet projekttävling definieras i  4 § 15 
punkten i lagförslaget. 

Upphandling avseende planering kan kon-
kurrensutsättas i enlighet med bestämmelser-
na om projekttävlingar. Projekttävlingar bör 
vara den huvudsakliga konkurrensutsätt-
ningsformen särskilt i fråga om upphandling 
som redan i konkurrens utsättningsskedet 
gäller resultatet av skapande arbete.   

Konkurrensutsättning av planer inom bygg- 
och datateknikbranschen samt vissa andra 
branscher har av hävd genomförts på annat 
sätt än genom projekttävlingar. Det förblir 
möjligt att konkurrensutsätta planer av detta 
slag också genom andra upphandlings förfa-
randen.  

I praktiken har det upplevts som problema-
tiskt att tillämpa sådana förfaranden för kon-
kurrensutsättning där planeringsarbete kon-
kurrensutsätts som tjänsteupphandling, och 
där det förutsätts att anbudsgivarna till sina 
anbud fogar en färdig plan eller ett utkast till 
plan. Förfarandet motsvarar inte kraven på 
projekttävlingar vad avser en opartisk och 
icke- diskriminerande bedömning av planer-
na och anonymitets skydd. Vid förfarandena 
betalas i regel inte heller arvoden till dem 
som deltagit i anbudsförfarandet, varvid det 
kan bli oskäligt att låta utföra planeringsarbe-
te utan ersättning som ett inslag i en projekt-
tävling. 

Vidare planering eller genomförande av ett 
projekt i form av tjänsteupphandling utgåen-
de från en projekttävling kan enligt 29 § 9 
punkten företas genom direktupp handling, 
varvid det är möjligt att förhandla om inne-
hållet i och villkoren för tjänsteupphandling-
en med den eller dem som segrat i projekt-
tävlingen. 

Artikel 60 i försörjningsdirektivet ligger till 
grund för 1 mom., som till sitt huvudsakliga 
innehåll motsvarar 20 § 2 mom. i den gällan-
de basserviceförordningen. Enligt bestäm-
melsen skall reglerna för en projekttävling 
vara tillgängliga för dem som är intresserade 

av att delta i tävlingen. Reglerna kan sändas 
till dessa med iakttagande av bestämmelserna 
om sändande av anbudsförfrågan. Reglerna 
kan också göras tillgängliga med elektronis-
ka medel, t.ex. på den upphandlande enhe-
tens webbsidor. 

Deltagandet i en projekttävling får inte be-
gränsas geografiskt, t.ex. genom att delta-
gandet begränsas till personer eller företag 
från en viss medlemsstat eller ort. En projekt-
tävling får inte heller begränsas på så sätt att 
deltagarna måste vara antingen fysiska eller 
juridiska personer. 

Enligt 2 mom. kan antalet deltagare i en 
projekttävling begränsas. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 65 i försörjningsdirek-
tivet och motsvarar vad som föreskrivs i 20 § 
3 mom. i den gällande basserviceförordning-
en. En begränsning av antalet deltagare i en 
projekttävling skall göras utgående från icke-
diskriminerande regler som meddelas på för-
hand med beaktande av uppkomsten av verk-
lig konkurrens. Vid valet av deltagare skall 
man iaktta de principer som angetts i annon-
sen om projekttävlingen. Det är möjligt att i 
annonsen ange det minsta antal deltagare 
som inbjuds att delta i tävlingen samt kraven 
på deltagarnas yrkeskvalifikationer. 

Sådana tävlingsregler inom olika sektorer 
som är avsedda för upphandling av plane-
ringstjänster kan bli tillämpliga i praktiken 
vid valet av deltagare. När tävlingsreglerna 
tillämpas skall dock prioriteringen av de i 
försörjningslagen   ingående skyldigheterna 
med avseende på förfaranden beaktas. 

Av dem som deltar i projekttävlingar kan 
också förutsättas vissa yrkeskvalifikationer, 
ifall särskilda bestämmelser om dem existe-
rar. Kvalifikationsvillkoren bör stå i berätti-
gad proportion till planeringsuppdragets svå-
righetsgrad. De får inte vara diskriminerande 
och inte heller begränsa deltaganderätten till 
personer av en viss nationalitet.  

28 §. Projekttävlingars jury och beslutsfat-
tandet. I paragrafen föreslås bli föreskrivet 
om de allmänna krav som hänför sig till ju-
ryn i en projekttävling och om arbetet i juryn. 
Paragrafen baserar sig på artiklarna 65 och 
66 i försörjningsdirektivet. Paragrafens 1 och 
2 mom. motsvarar huvudsakligen 21 § i den 
gällande basserviceförordningen, medan 
3 mom. är nytt.  
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Enligt 1 mom. skall medlemmarna i juryn 
vara fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i projekttävlingen. 
Vid bedömningen av jurymedlemmarnas jäv 
är det möjligt att i tillämpliga delar iaktta vad 
som i 28 § i förvaltningslagen (434/2003) be-
stäms om jäv. För att behandlingen av delta-
garnas förslag skall vara tillräckligt yrkes-
skicklig föreslås i paragrafen bli föreskrivet 
om krav som hänför sig till jurymedlemmar-
nas yrkeskvalifikationer. Om det krävs sär-
skilda yrkeskvalifikationer av tävlingsdelta-
garna, skall minst en tredjedel av jurymed-
lemmarna ha motsvarande kvalifikationer.  

Enligt 2 mom. skall juryn vara oberoende i 
sina beslut och yttranden. Deltagarnas förslag 
skall bedömas på de grunder som angetts i 
förväg och som deltagarna har kunnat beakta 
då de utarbetat sina förslag. Vid bedömning-
en av förslag är det inte möjligt att utgå från 
andra grunder än dem som har angetts i an-
nonsen om projekttävlingen. Grunderna be-
höver inte motsvara kriterierna för valet en-
ligt 54 § i lagförslaget. Deltagarnas förslag 
skall bedömas anonymt. Anonymitetsskyddet 
skall tillämpas ända tills bedömningsförfa-
randet har upphört. Syftet med anonymitets-
skyddet är att garantera en enhetlig och ob-
jektiv bedömning av förslagen och en likvär-
dig behandling av deltagarna. 

Enligt 3 mom. skall juryn föra protokoll 
över bedömningen av förslagen. Protokollet 
skall innehålla bl.a. uppgifter om resultatet 
av projekttävlingen samt om förslagens för-
tjänster. Juryn kan förutsätta att deltagarna 
lämnar ytterligare uppgifter om planerna. Ju-
ryns frågor skall noteras i protokollet. Detal-
jerade protokoll skall upprättas över dialogen 
mellan jurymedlemmarna och tävlingsdelta-
garna. 

29 §.  Direktupphandling. I paragrafen in-
går en uppräkning av förutsättningarna för 
direktupphandling enligt 4 § 1 mom. 13 
punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
grundar sig på förteckningen i artikel 40.3 i 
försörjningsdirektivet och motsvarar 11 och 
12 § i den gällande basserviceförordningen, 
frånsett vissa tillägg. De förutsättningar för 
direktupphandling som anges i 29 och 30 § i 
lagförslaget är uttömmande. Eftersom direkt-
upphandling utgör ett undantag från den all-
männa konkurrensutsättnings skyldigheten 

gäller det att tolka förutsättningarna för till-
lämpning av den snävt. I nationell lagstift-
ning är det inte möjligt att föreskriva mindre 
strikt om förutsättningarna för tillämpning av 
direktupphandling än i direktivet. 

Enligt 1 punkten är direktupphandling möj-
lig om det vid föregående öppna eller selek-
tiva förfarande inte alls har kommit in några 
anbud eller inte lämnats in några anbudsan-
sökningar och de ursprungliga villkoren för 
anbudsförfrågan inte ändras väsentligt. En 
övergång till direktupphandling är möjlig 
också när inga lämpliga anbud har kommit in 
vid det föregående öppna eller selektiva för-
farandet. Om inte ett enda anbud har lämnats 
in på basis av en upphandlingsannons kan di-
rektupphandlingen inledas tillsammans med 
en leverantör som den upphandlande enheten 
utsett och som uppfyller kraven i anbudsför-
frågan eller upphandlingsannonsen. Direkt-
upphandling är inte tillgänglig i situationer 
där innehållet i anbudsförfrågan eller krav 
som anknyter till kandidaternas eller anbuds-
givarnas kvalifikationer ändras väsentligt. 

Enligt 2 punkten är direktupphandling möj-
lig när upphandlingen avser forsknings-, ex-
periment- eller produktutvecklingsändamål 
eller utförs i vetenskapligt syfte. Undantags-
möjligheten gäller all upphandling av varor, 
tjänster och byggentreprenader. En förutsätt-
ning är att upphandlingen inte syftar till sä-
kerställande av ekonomisk lönsamhet. Det 
kan alltså vara fråga om t.ex. utvecklingspro-
jekt där enstaka exemplar av en vara fram-
ställs endast för beställaren och serieproduk-
tion med avseende på kommersiell avsättning 
inte inleds. Också sådan upphandling som 
gäller byggentreprenader och tjänster och har 
karaktären av utveckling är möjlig.  

Enligt 3 punkten är direktupphandling möj-
lig, om endast en bestämd leverantör kan 
fullgöra upphandlingen av tekniska eller 
konstnärliga skäl eller med hänsyn till skydd 
av ensamrätt.  Som teknisk omständighet 
skulle t.ex. kunna komma ifråga en exceptio-
nell, ny teknisk lösning, eller särskild hand-
arbetsförmåga som målet och förverkligandet 
av upphandlingen förutsätter. Upphandlings-
enheten skulle dock fordras visa ett det inte 
förekommer en motsvarande vara eller tjänst, 
med vilket samma resultat kunde uppnås.  

Direktupphandling på grund av skydd av 
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ensamrätt skulle vara möjligt t.ex. då publi-
cerandet av meddelandet om upphandling 
skulle kunna avslöja en potentiell leverantörs 
affärshemlighet eller annan dylik information 
vars avslöjande skulle orsaka ekonomisk 
skada. Stadgandets tillämpning skulle fordras 
vara motiverat. Som grund enligt stadgandet 
skulle därmed inte kunna vara exempelvis 
upphandlingsenhetens, utan tvingande skäl 
förverkligade verksamhet eller avtal med vil-
ket en särskild tjänsteleverantör försäkras en-
samrätt för att producera tjänsten eller situa-
tioner som förorsakas av otillräcklig  plane-
ring av upphandlingarna, vilket kan komma 
ifråga bland annat då upphandlingsbehovet är 
bristfälligt kartlagt i förväg.  

I en dom gällande de förenade målen C-
20/01 och C-28/01 kommissionen mot Tysk-
land (REG 2003, s. I-3609) som Europeiska 
gemenskapernas domstol avgett bedömdes 
möjligheten att av tekniska skäl tillämpa di-
rektupphandling vid en upphandling som 
gällde behandling av avloppsvatten. Som ett 
sådant tekniskt skäl betraktades varken en 
viss teknik för behandling av avloppsvatten, 
närheten till avfallsanläggningen eller det 
faktum att tjänsteleverantören etablerat sig 
nära den upphandlande enheten. Domstolen 
ansåg däremot att ett tekniskt skäl med an-
knytning till miljöskydd skulle kunna beaktas 
i fallet vid bedömningen av om det är möjligt 
att tilldela en bestämd tjänsteleverantör upp-
handlingskontraktet. De grundläggande prin-
ciperna för gemenskapsrätten och i synnerhet 
förbudet mot diskriminering skall dock också 
härvid iakttas vid förfarandet. 

Enligt 4 punkten kan direktupphandling 
väljas, om det på grund av synnerlig brådska 
till följd av omständigheter som den upp-
handlande enheten inte har kunnat förutse är 
omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna 
och det är absolut nödvändigt att sluta kon-
traktet. Brådskan bör för det första bottna i 
externa orsaker som den upphandlande enhe-
ten inte rimligtvis har kunnat förutse. Som 
sådan brådska som avses i bestämmelsen kan 
inte betraktas den omständigheten att den 
upphandlande enheten dröjt med att genom-
föra upphandlingen. En ytterligare förutsätt-
ning för genomförandet av direktupphandling 
är att det är absolut nödvändigt att genomföra 
upphandlingen. En upphandlande enhet som 

åberopar bestämmelsen måste kunna visa att 
förutsättningar för tillämpning av grunden 
för avvikelse finns. 

I gemenskapens rättspraxis har förutsätt-
ningarna för brådska tolkats snävt. I målet C-
24/91 kommissionen mot Spanien (REG, spe-
cialutgåva 1992, s. I-1989) ansågs det inte 
vara berättigat att åberopa bestämmelsen när 
det var fråga om en upphandling som gällde 
en byggentreprenad i samband med tillbygg-
naden av ett universitet som det blev bråttom 
att genomföra eftersom antalet studerande 
vid universitetet hade ökat och läsåret var på 
väg att börja. I målet C-107/92 kommissionen 
mot Italien (REG, specialutgåva 1993, s. I-
4655) ansågs det inte vara fråga om brådska 
vid en upphandling som gällde byggande av 
en barriär mot jordskred i ett område där ho-
tet om jordskred var allmänt och av beståen-
de slag. Det kan bedömas vara fråga om i be-
stämmelsen avsedd brådska när t.ex. ett 
plötsligt naturfenomen eller en olycka har 
vållat skador som behöver repareras eller när 
en anordning som är kritisk för någon funk-
tion oförutsett går sönder. 

Enligt 5 punkten är direktupphandling möj-
lig när upphandlingen gäller varor som note-
ras och upphandlas på en råvarumarknad. 
Bestämmelsen motsvarar 12 § 7 punkten i 
den gällande förordningen, där uttrycket "till 
ett offentligt noterat marknadspris" används. 
Ordalydelsen i direktivet är oförändrad och 
den föreslagna formuleringen överensstäm-
mer bättre med formuleringen i artikel 40.3 h 
i försörjningsdirektivet. 

Enligt 6 punkten är direktupphandling hos 
en anbudsgivare som valts ut för ett ramavtal 
möjlig, förutsatt att ramavtalet har uppgjorts i 
enlighet med lag. Det innebär att en annons 
om det skall ha publicerats och att deltagarna 
i ramavtalet skall ha valts genom öppet, se-
lektivt eller förhandlat förfarande. 

Enligt 7 punkten är direktupphandling möj-
lig, om en vara kan upphandlas exceptionellt 
fördelaktigt genom utnyttjande av ett anbud 
som endast gäller under en mycket kort tid, 
till ett pris som ligger betydligt under det 
normala marknadspriset. När anbudet gäller 
endast en kort tid är det vanligtvis inte vare 
sig möjligt eller ändamålsenligt att anordna 
ett särskilt anbudsförfarande. 

Enligt 8 punkten är direktupphandling möj-
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lig då varor köps på särskilt fördelaktiga vill-
kor, antingen från en varuleverantör som har 
för avsikt att lägga ner sin affärsverksamhet 
eller från likvidatorer eller en motsvarande 
part. Det kan vara fråga om t.ex. realisering 
av konkursbon eller försäljning av varor till 
ett särskilt fördelaktigt pris som är lägre än 
marknadspriserna till följd av att affärsverk-
samheten läggs ner. 

Direktupphandling enligt 9 punkten är möj-
lig också när det är fråga om tjänsteupphand-
ling som resultat av en projekttävling enligt 
27 och 28 § och kontraktet skall tilldelas den 
eller dem som vinner tävlingen. Bestämmel-
sen möjliggör smidig upphandling som base-
rar sig på projekttävlingar. 

30 §. Direktupphandling vid tilläggs be-
ställningar. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om användning av direktupphandling 
vid tilläggsbeställningar hos den ursprungliga 
leverantören. Bestämmelsen baserar sig på 
artikel 40.3 e, f och g i försörjningsdirektivet 
och motsvarar 12 § 4, 5 och 6 punkten i den 
gällande basserviceförordningen. 

Enligt 1 mom. är direktupphandling möjlig 
när varuupphandlingen hos den ursprungliga 
leverantören är en tilläggsbeställning och ett 
byte av leverantör skulle medföra opropor-
tionerligt stora tekniska svårigheter eller 
oförenlighet. Bestämmelsen förutsätter att 
tilläggsbeställningar sker endast undantags-
vis. I normala fall gäller det att beakta också 
behovet av eventuella tilläggsbeställningar 
när upphandlingen planeras och genomförs. I 
EG-domstolens rättspraxis har de grunder för 
direktupphandling som hänför sig till teknisk 
oförenlighet tolkats snävt. Enligt målet C-
385/02 kommissionen mot Italien (REG 
2004) bör det vara möjligt att i detalj ange 
hur svårt och delikat föremålet för upphand-
lingen är samt grunderna för teknisk ofören-
lighet när det gäller slutandet av kontrakt 
med en enda leverantör. 

I 2 mom. bestäms om direktupphandling 
när det är fråga om tilläggstjänster och  
tilläggs entreprenader  som anskaffas av den 
ursprungliga kontraktsparten. Det förutsätts 
då att genomförandet av upphandlingen av 
skäl som inte kunnat förutses har visat sig 
nödvändigt för att tjänsten skall kunna utfö-
ras eller entreprenaden genomföras i enlighet 
med vad som ursprungligen fastställts eller 

att den av tekniska eller ekonomiska skäl inte 
kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora 
olägenheter. Direktupphandling kan även an-
vändas i situationer där upphandlingen kan 
avskiljas från genomförandet av det ur-
sprungliga kontraktet men är absolut nöd-
vändig för att slutföra det ursprungliga kon-
traktet. 

I 3 mom. möjliggörs direktupphandling när 
man i samband med ett ursprungligt kontrakt 
redan har konkurrensutsatt möjligheten att 
upprepa tjänsteupphandling eller byggentre-
prenaden. Detta bör ha beaktats i den ur-
sprungliga anbudsförfrågan eller i upphand-
lingsannonsen samt vid beräkningen av kon-
traktets värde. Bestämmelsen gör det möjligt 
att på ett flexibelt sätt göra tilläggsbeställ-
ningar som grundar sig på optioner. Optio-
nerna bör dock innehållsmässigt fastställas 
på förhand för att trygga anbudsgivarnas lik-
värdighet. Bestämmelsen möjliggör således 
inte direktupphandling i fråga om allmänna 
tilläggsbeställningar vars innehåll inte har 
specificerats.  

31 §.  Beräkning av tidsfrister. I paragrafen 
konstateras den allmänna princip som tilläm-
pas på alla tidsfrister. Tidsfristerna skall vara 
tillräckligt långa för att de anbudsgivare som 
är intresserade skall kunna lämna in lämpliga 
anbud. Syftet med tidsfristerna är att säker-
ställa att anbudsgivarna har tillräckligt med 
tid för att anmäla sig till anbudsförfarandet, 
ta reda på innehållet i anbudsförfrågan och 
utarbeta ett anbud. Paragrafen är ny och 
grundar sig på artikel 45.1 i försörjningsdi-
rektivet. 

Utgångspunkten är att den upphandlande 
enheten har rätt att fastställa den tid som re-
serveras för utarbetande av anbudsansökan 
och anbud inom ramen för de minimitidsfris-
ter som föreskrivs i lagen. Den upphandlande 
enheten skall dock när den fastställer tidsfris-
terna beakta upphandlingens komplexitet, 
omfattning och art samt bedöma hur lång tid 
som behövs för anbudsgivningen. Förutom 
den tid som krävs för utarbetande av anbud 
skall den upphandlande enheten även beakta 
den tid som åtgår för att skaffa och utarbeta 
de intyg och utredningar som ansluter sig till 
anbudet samt den tid som krävs för att sända 
anbuden och handlingarna med de kommu-
nikationsmedel som den upphandlande enhe-
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ten förutsätter. 
I paragrafen preciseras dessutom begynnel-

setidpunkten för beräknandet av tidsfrister. 
Tidsfristerna föreslås bli beräknade från den 
dag som följer på den då den upphandlande 
enheten sände annonsen för publicering. 
Upphandlingsannonserna publiceras natio-
nellt och förmedlas till Byrån för Europeiska 
gemenskapernas officiella publikationer av 
den instans med vilken handels- och indu-
striministeriet har ingått avtal om uppdraget. 
Upphandlings annonserna föreslås i likhet 
med nu bli sända huvudsakligen med hjälp 
av elektroniska medel till den instans som 
handels- och industriministeriet fastställt, och 
denna vidareförmedlar dem med elektroniska 
medel under samma dag till Byrån för Euro-
peiska gemenskapernas officiella publikatio-
ner. Tidsfristerna kan således börja beräknas 
från den dag som följer på den då upphand-
lingsannonsen sändes till instansen i fråga. 
För beräkningen av tidsfrister spelar det ing-
en roll när denna instans sänder annonserna 
till Byrån för Europeiska gemenskapernas of-
ficiella publikationer eller när annonsen de 
facto publiceras i Europeiska unionens ge-
mensamma tidning. 

I artikel 44.3 i försörjningsdirektivet kon-
stateras att annonser som skickas med hjälp 
av elektroniska medel i det format som anges 
i punkt 3 i bilaga XX till direktivet skall of-
fentliggöras senast fem dagar efter det att de 
avsänts. Om annonserna skickas i något an-
nat format eller i enlighet med något annat 
förfarande skall de offentliggöras senast tolv 
dagar efter det att de avsänts. I undantagsfall 
och om den upphandlande enheten begär det 
skall upphandlings annonserna dock offent-
liggöras inom fem dagar, under förutsättning 
att annonsen skickats med fax. Annonserna 
skall offentliggöras i sin helhet på det av Eu-
ropeiska gemenskapens officiella språk som 
den upphandlande enheten väljer, varvid en-
dast den text som offentliggörs i denna ur-
sprungliga språkversion skall gälla. Ett sam-
mandrag av de väsentliga delarna i varje an-
nons skall offentliggöras på de andra officiel-
la språken. 

32 §. Minimitidsfrister vid öppet förfaran-
de. Paragrafen innehåller bestämmelser om 
anbudstiden vid öppet förfarande och om 
möjligheterna att förkorta tidsfristerna. I 1 

mom. föreskrivs att anbudstiden vid öppet 
förfarande skall vara minst 52 dagar. Efter-
som det är fråga om minimitidsfrister har den 
upphandlande enheten rätt att fastställa tids-
frister som är längre än detta. Om minimi-
tidsfristerna är alltför korta med tanke på fö-
remålet för upphandlingen och den tid som 
lämnandet av anbud kräver bör den upphand-
lande enheten förlänga tidsfristerna för läm-
nande av anbud. Anbudstiden kan vara korta-
re, dock minst 22 dagar, om en tillräckligt 
detaljerad förhandsannons över upphandling-
en har publicerats tidigare. Härvid gäller det 
att ha använt en förhandsannons som an-
vänds när inbjudan till anbudsförfarande sker 
enbart genom förhandsannons. Bestämmelser 
om informationen finns i del II av bilaga XV 
A till försörjningsdirektivet. Dessutom förut-
sätts att förhandsannonsen har avsänts för 
publicering minst 52 dagar och högst ett år 
före den dag då upphandlingsannonsen av-
sändes. Bestämmelsen grundar sig på artik-
larna 45 och 46 i försörjningsdirektivet. 

I 2 mom. föreskrivs om möjligheten att för-
korta tidsfristerna, om annonserna har sänts 
med elektroniska medel eller om förfråg-
ningsunderlaget föreligger i elektronisk form 
så att tillgången till det är obegränsad, direkt 
och fullständig för alla. Om annonserna 
sänds antingen som e-postbilaga eller med 
fax till Byrån för Europeiska gemenskaper-
nas officiella publikationer, är det möjligt att 
förkorta anbudstiderna med högst sju dagar. I 
praktiken sänds nästan alla upphandlingsan-
nonser från Finland i elektronisk form till 
Byrån för Europeiska gemenskapernas offi-
ciella publikationer, så möjligheten till sju 
dagars förkortning är i regel i bruk. Det är 
dessutom möjligt att förkorta anbudstiderna 
med fem dagar, om den upphandlande enhe-
ten sätter ut förfrågningsunderlaget jämte 
bilagor på Internet så att det är fritt tillgäng-
ligt.. 

I 3 mom. bestäms om de minimitidsfrister 
som den sammanlagda effekten av förkortade 
tidsfrister inte får leda till en underskridning 
av. Vid öppet förfarande får minimitids-
fristen inte vara kortare än 15 dagar. Om 
upphandlingsannonsen dessutom inte av-
sänds med elektroniska medel till Byrån för 
Europeiska gemenskapernas officiella publi-
kationer får anbudstiden inte vara kortare än 
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22 dagar. I praktiken är gränsen om 22 dagar 
inte tillämplig i Finland, eftersom annonserna 
skall sändas centralt via den instans som 
handels- och industriministeriet fastställt. 
Denna sänder nästan utan undantag annon-
serna till Byrån för Europeiska gemenska-
pernas officiella publikationer i elektronisk 
form. 

33 §. Minimitidsfrister vid selektivt förfa-
rande och förhandlat förfarande. I paragra-
fen föreskrivs om tidsfrister vid selektivt för-
farande och förhandlat förfarande, där minst 
22 dagar skall reserveras för lämnande av 
anbudsansökningar. I försörjningsdirektivet 
har också fastställts en 37 dagar lång minimi-
tidsfrist för mottagande av anbudsansökning-
ar, men eftersom det inte har bestämts något 
om särskilda motiveringar för användning av 
en absolut minimitidsfrist om 22 dagar före-
slås i lagen för tydlighetens skull bli före-
skriven, precis som i den tidigare basservice-
förordningen, en enda minimitidsfrist om 22 
dagar som skall tillämpas när annonsen inte 
sänds för publicering med elektroniska me-
del. Om annonsen sänds för publicering med 
elektroniska medel skall minst 15 dagar re-
serveras för lämnandet av anbudsansökning-
ar. 

I 2 mom. berättigas den upphandlande en-
heten att komma överens om tidsfristen för 
mottagande av anbuden med de utvalda kan-
didaterna. Härvid skall alla kandidater ges 
samma tid att förbereda och lämna anbud. 
Om ingen överenskommelse dock träffas, 
kan den upphandlande enheten fastställa en 
tidsfrist som inte får vara kortare än 10 da-
gar. Också i detta fall anges två minimitids-
frister i försörjningsdirektivet. Enligt artikel 
45.3 c skall den tidsfrist som den upphand-
lande enheten fastställer vara minst 24 dagar 
och inte i något fall kortare än 10 dagar. Inga 
villkor anges dock för tillämpningen av den 
kortare tidsfristen, och därför föreslås för en-
kelhetens skull bli föreskrivet om en enda 
minimitidsfrist på 10 dagar som motsvarar 
vad som bestäms i 23 § 2 mom. i den gällan-
de basservice förordningen. 

34 §. Förlängning av tidsfrister. I paragra-
fen föreskrivs om förlängning av tidsfristerna 
i situationer där förfrågnings underlaget eller 
tilläggsuppgifter i anknytning till det inte har 
tillhandahållits inom de föreskrivna tidsfris-

terna eller inlämnande av anbud förutsätter 
att man bekantar sig närmare med föremålet 
för upphandlingen. Bestämmelsen motsvarar 
23 § 2 mom. i basserviceförordningen. Tids-
fristerna skall vid alla förfaranden, utom 
överenskomna tidsfrister förlängas så att an-
budsgivarna kan bekanta sig med den infor-
mation som behövs för att utarbeta anbud. 
Det föreslås inga närmare tidsgränser för för-
längningen av tidsfristen, vilket innebär att 
den upphandlande enheten bör överväga det-
ta med tanke på vad som är rimligt, och här-
vid beakta en likvärdig behandling av an-
budsgivarna och proportionalitetskraven. En 
förlängning av anbudstiden efter det att upp-
handlings förfarandet inletts bör ske endast i 
undantagsfall. Den tid som utarbetandet av 
anbud kräver bör i regel beaktas redan när 
upphandlingen planeras. Bestämmelsen 
grundar sig på artikel 45.9 i försörjningsdi-
rektivet. 
 
5 kap. Anbudsförfrågan och faststäl-

lande av föremålet för upp-
handlingen 

35 §. Anbudsförfrågan. I paragrafen före-
slås bestämmelser om de allmänna villkoren 
för anbudsförfrågan. Anbudsförfrågan skall 
utarbetas skriftligen. En anbudsförfrågan kan 
bestå av flera handlingar som gäller upp-
handlingen, anbudsförfarandet och det upp-
handlingskontrakt som kommer att slutas. I 
anbudsförfrågan kan också ingå bifogade do-
kument, såsom ritningar, tekniska specifika-
tioner, kalkyler och kontraktsvillkor. 

Syftet med anbudsförfrågan är att beskriva 
föremålet för upphandlingen och de omstän-
digheter som hänför sig till genomförandet 
av upphandlingen så, att man på basis av den 
får slutgiltiga anbud som kan mätas med 
samma mått och är jämförbara och på basis 
av vilka det är möjligt att jämföra anbuden på 
ett enhetligt sätt. Av brister i anbudsförfråg-
ningarnas innehåll följande ofullständig jäm-
förbarhet hos anbuden har i rättspraxis an-
setts vara ett av de främsta enskilda proble-
men i samband med upphandlingsförfaran-
den. Anbud som inte kan mätas med samma 
mått har i praktiken lett till ett behov av att 
precisera anbudsförfrågan eller anbuden un-
der upphandlingsförfarandet på ett sätt som 
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äventyrar en likvärdig behandling av an-
budsgivarna. 

Anbudsförfrågan kompletterar upp hand-
lingsannonsen. I praktiken kan man i upp-
handlingsannonsen på grund av utrymmes- 
och andra begränsningar inte beskriva det 
som hänför sig till upphandlingen särskilt in-
gående, så i regel utarbetas anbudsförfrågan 
separat. Enligt en princip som fastställts i na-
tionell rättspraxis är upphandlingsannonsens 
innehåll avgörande i situationer där upp 
handlingsannonsen och anbudsförfrågan av-
viker från varandra i fråga om innehåll. 

När anbudsförfrågan är särskilt omfattande 
eller innehåller material vars tillhandahållan-
de medför särskilda kostnader, kan den upp-
handlande enheten enligt 3 mom. ta ut en av-
gift för att täcka dessa särskilda kostnader. 
Rätten att ta ut avgift framgår indirekt bl.a. 
av artikel 47.2 i försörjningsdirektivet. Av-
gifter i samband med anbudsförfrågan bör 
vara skäliga och syftet med dem bör inte vara 
att täcka arbetskostnader eller sedvanliga ma-
terialkostnader som utarbetandet av ett nor-
malt förfrågningsunderlag föranleder den 
upphandlande enheten. Särskilda kostnader 
kan vara t.ex. kostnader för ritningar, prov 
och särskilda material som ingår i anbudsför-
frågan. Den upphandlande enheten kan åter-
betala avgiften till dem som lämnar in ett an-
bud beträffande föremålet för upphandlingen. 
De som ber om att få anbudsförfrågan bör 
underrättas om förfarandet i förväg. 

36 §. Innehållet i anbudsförfrågan. Para-
grafen innehåller bestämmelser om anbuds-
förfrågan och om innehållet i den inbjudan 
att förhandla som sänds till kandidaterna och 
förhandlat förfarande. Paragrafen grundar sig 
på artikel 47.1 och 47.4 i försörjningsdirekti-
vet och motsvarar 24 § 1 mom. i den gällan-
de basserviceförordningen. Direktivet ger till 
denna del utrymme för tolkning. I det nämns 
endast innehållet i inbjudan att förhandla i 
samband med förhandlat förfarande. Försörj-
ningsdirektivet innehåller varken bestämmel-
ser om innehållet i förfrågningsunderlag som 
används vid öppet förfarande eller närmare 
bestämmelser om den anbudsförfrågan som 
tillämpas vid selektivt förfarande och för-
handlat förfarande. Direktivet grundar sig på 
antagandet att en upphandlingsannons som 
publiceras fungerar också som anbudsförfrå-

gan. I bilaga XIII till försörjningsdirektivet 
uppräknas den information som skall ingå i 
upphandlingsannonser. I praktiken är det 
vanligt att  separata förfrågningsunderlag ut-
arbetas. 

I artikel 47.1 i försörjningsdirektivet be-
stäms i fråga om selektivt förfarande och 
förhandlat förfarande att alla utvalda anbuds-
sökande skall inbjudas att lämna anbud sam-
tidigt och skriftligen. I artikel 47.4 bestäms 
dessutom om de uppgifter som inbjudan 
minst skall innehålla. Dessa uppgifter ingår 
också i det förfrågningsunderlag som an-
vänds vid öppet förfarande. Ju tydligare och 
ju mer omfattande anbudsförfrågan är, desto 
bättre är i regel de anbud som lämnas in. Ef-
tersom förfrågningsunderlaget oftast är det 
viktigaste dokumentet i hela upphandlings-
förfarandet föreslås i detta sammanhang att 
innehållet i anbudsförfrågan skall specifice-
ras mer ingående i lagen än i direktivet och 
att bestämmelserna om innehållet också skall 
gälla vid öppet förfarande. 

I 1 mom. föreslås bli föreskrivet om de 
upplysningar som minst skall framgå av an-
budsförfrågan. Dessa upplysningar gäller 
närmast tidsfrister och den adress till vilken 
anbudet skall skickas samt hänvisningar till 
en publicerad upphandlingsannons eller till 
ett leverantörsregister. Kraven på det detalje-
rade innehållet i anbudsförfrågan varierar 
mellan olika upphandlings förfaranden. Prin-
cipen vid öppet förfarande är att man i an-
budsförfrågan anger alla krav som anknyter 
till upphandlingen och anbudsgivaren samt 
kriterierna för valet av anbud och bedöm-
ningskriterierna. Vid selektivt förfarande 
uppges villkoren för kvalitativt urval av an-
budsgivaren redan när kandidaterna uppma-
nas att lämna in anbudsansökningar, och de 
tillämpas redan i ett tidigare skede av an-
budsförfarandet. I anbudsförfrågan är det 
därmed inte längre nödvändigt att ange krav 
som hänför sig till anbudsgivarens kvalifika-
tioner och valet av anbudsgivare. I anbuds-
förfrågan skall också anges kriterierna för va-
let av anbud och viktningarna av dem eller 
åtminstone deras prioritetsordning, om dessa 
inte har angetts redan i upphandlingsannon-
sen eller i annonsen rörande ett leverantörs-
register. 

I 2 mom.  Skall det konstateras att också 
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övriga väsentliga uppgifter skall namnas i 
anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen. 

37 §. Inbjudan att delta i ett anbudsförfa-
rande eller att förhandla. Enligt 1 mom. skall 
ombudsförfrågan eller inbjudan att förhandla 
sändas till de kandidater som har lämnat in 
en anbudsansökan och som har utsetts att 
delta i anbudsförfarandet i enlighet med 49 §. 
Anbudsförfrågan eller inbjudan  skall sändas 
samtidigt till alla anbudsgivare. Vid selektivt 
förfarande skall anbudsgivarna  ombes lämna 
sina anbud skriftligen inom en tidsfrist som 
den upphandlande enheten har fastställt eller 
som har överenskommits. De som deltar i 
förhandlat förfarande skall ombes bekräfta 
sin villighet att delta i förhandlingarna. In-
bjudan skall innehålla förfrågningsunder la-
get eller en upplysning om var det finns att 
tillgå. 

I 2 mom. åläggs den upphandlande enheten 
att ange var förfrågningsunderlaget kan begä-
ras, om det innehas av någon annan enhet än 
den upphandlande enheten. Samtidigt skall 
anges adressen till den enhet där förfråg-
ningsunderlaget kan begäras och de eventuel-
la avgifterna för det samt betalningsvillkoren. 
Vid behov skall tidsfristen för att begära 
handlingar dessutom anges. Den behöriga 
enheten är inte skyldig att sända handlingar 
efter att tidsfristen har löpt ut. Det är inte än-
damålsenligt att när anbudstiden närmar sig 
sitt slut sända förfrågningsunderlag som kan 
vara av mycket omfattande slag, om anbuds-
givarna inte längre har någon faktisk möjlig-
het att lämna anbud inom ramen för den fast-
ställda anbudstiden. Den behöriga enheten 
skall utan dröjsmål sända förfrågningsunder-
laget till dem som i tid bett att få det. 

38 §. Sändande av förfrågningsunderlag 
eller tillhandahållande av förfrågnings un-
derlag för anbudsgivarna. I paragrafen be-
stäms om hur anbudsförfrågan skall utsändas 
och tillhandahållas. Paragrafen grundar sig 
på artikel 46.1 i försörjningsdirektivet och 
motsvarar 24 § 2 mom. i den gällande bas-
serviceförordningen. Möjligheten att sätta ut 
förfrågningsunderlaget på nätet, där det är 
tillgängligt för alla, är ny. 

Enligt 1 mom. skall förfrågningsunderlag 
vid öppet förfarande skickas till de anbudss-
givare som bett om detta inom sex dagar ef-
ter det att begäran mottagits, förutsatt att be-

gäran lämnats i tillräckligt god tid före ut-
gången av anbudstiden. Den upphandlande 
enheten kan också lägga ut förfrågnings un-
derlaget i elektronisk form på Internet, där 
det är tillgängligt för alla enligt vad som an-
ges i upphandlingsannonsen. Vid öppet förfa-
rande skall den upphandlande enheten göra 
anbudsförfrågan tillgänglig för alla som bett 
om den. På så sätt möjliggör förfarandet inte 
något urval av kandidater i detta skede av 
upphandlingsförfarandet. 

I 2 mom. föreskrivs att anbudsförfrågan vid 
selektivt förfarande och förhandlat förfarande 
skall skickas endast till de anbudsgivare som 
av den upphandlande enheten valts ut för 
upphandlingsförfarandet. Valet av deltagare i 
anbudsförfarandet föreslås ske i enlighet med 
48–50 §. 

I 3 mom. bestäms om tidsfristerna för ut-
lämnande av kompletterande upplysningar. 
Tilläggsupplysningarna skall vid alla förfa-
randen lämnas ut senast sex dagar efter det 
att begäran har framställts. 

Den upphandlande enheten kan sända för-
frågningsunderlaget brevledes eller med 
elektroniska medel eller göra det tillgängligt 
via Internet. Det är möjligt för den upphand-
lande enheten att använda enbart elektroniska 
medel för tillhandahållandet av förfrågnings-
underlag. Förfrågningsunder laget kan härvid 
dock på begäran ges också skriftligen, varvid 
avsaknaden av elektroniska medel eller oför-
enlighet hos datasystemen inte begränsar 
konkurrensen. 

39 §. Inbjudan att lämna anbud genom för-
handsannons. En upphandlande enhetens an-
budsförfarande kan också grunda sig på en 
årlig förhandsannons, genom vilken den 
upphandlande enheten meddelar om varu- el-
ler tjänsteupphandlingar som planeras ske 
inom de tolv närmaste månaderna och vilkas 
uppskattade sammanlagda värde uppgår till 
minst 750 000 euro. För byggentre prenader-
nas del skall den upphandlande enheten 
meddela om förestående entreprenader vilkas 
uppskattade samman lagda värde uppgår till 
minst 5 278 000 euro. 

Förfarandet omfattar flera steg, om för-
handsannonsen samtidigt används som in-
bjudan att lämna anbud. Enligt 1 mom. skall 
den upphandlande enheten redan i förhands-
annonsen specificera den planerade upphand-
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lingen och meddela om selektivt eller för-
handlat förfarande kommer att användas. 
Dessutom förutsätts att leverantörerna i för-
handsannonsen ombes att först anmäla sitt in-
tresse för det förestående anbudsförfarandet 
efter det att annonsen har publicerats. Ingen-
ting föreskrivs om innehållet i annonsen, så 
den kan i princip formuleras fritt, och den 
upphandlande enheten kan välja önskat 
kommunikations medel; post, fax eller elek-
troniska medel. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 48 i försörjningsdirektivet. Anmälan 
kan också göras per telefon, men den bör 
ändå bekräftas skriftligen. Närmare bestäm-
melser om kommunikationsmedlen föreslås 
bli utfärdade genom förordning av statsrådet. 

I 2 mom. förutsätts att den upphandlande 
enheten, skall be de kandidater som anmält 
sig på basis av förhandsannonsen bekräfta att 
de fortfarande är intresserade av att delta i 
upphandlingsförfarandet. Begäran skall 
framställas inom ett år efter det att annonsen 
publicerades och innan valet av anbudsgivare 
eller förhandlingsparter inleds. En skälig tid 
bör reserveras för bekräftelsen. På kommuni-
kationen föreslås motsvarande bestämmelser 
bli tillämpade som påinlämnadet ansökningar 
om deltagande. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 47.5 i försörjningsdirektivet. 

Om förhandsanmälan används också som 
inbjudan att lämna anbud, skall samtidigt an-
ges också de detaljerade upplysningar om 
upphandlingen som uppräknas i bilaga XV 
del II till försörjningsdirektivet. I 3 mom. fö-
reskrivs förordning av statstådet om vilka 
upplysningar som minst skall ingå i en begä-
ran som grundar sig på en förhandsanmälan. 

40 §. Teknisk definition av upphandlingen. 
I paragrafen bestäms om användningen av 
tekniska specifikationer vid beskrivning av 
föremålet för upphandlingen. Bestämmelser-
na om tekniska specifikationer grundar sig på 
artikel 34 i försörjningsdirektivet. I 26–28 § i 
den gällande basserviceförordningen bestäms 
om användningen av tekniska specifikatio-
ner. Utformningen av de tekniska specifika-
tionerna föreslås bli mera flexibel än den är 
enligt den gällande förordningen. Syftet med 
de nya bestämmelserna är att öppna upp-
handlingarna för konkurrens i större ut-
sträckning än hittills, att möjliggöra innova-
tiva lösningar och att främja gemenskapens 

konkurrenskraft i fråga om den tekniska ut-
vecklingen. Genom reformen har man även 
velat beakta målsättningen för gemenskapens 
standardiseringspolitik. 

De tekniska specifikationerna hänger fram-
för allt samman med den tekniska definie-
ringen av egenskaperna i samband med varu-
upphandling och byggentre prenader. Trots 
att begreppet tekniska specifikationer är mera 
främmande när det gäller tjänsteupphandling 
bör de föreslagna bestämmelserna iakttas 
även vid beskrivningen av föremålet för 
tjänste upphandling. Vid tjänsteupphandling 
lämpar sig särskilt en beskrivning av kraven i 
anslutning till tjänsterna utifrån krav som 
gäller prestanda eller funktionella egenska-
per. I fråga om tjänster kan man även använ-
da sig av vissa standarder som kan tillämpas 
vid definitionen av föremålet för upphand-
lingen. 

De tekniska specifikationerna bör ingå i 
upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. 
Vid förhandlat förfarande kan den upphand-
lande enheten definiera de tekniska specifi-
kationerna på basis av lösningsförslag som 
lagts fram under förhandlingarna. Det före-
slås att i 1 mom. föreskrivs om en allmän be-
stämmelse om utarbetande av tekniska speci-
fikationer på ett sätt som garanterar en lik-
värdig behandling av anbudsgivarna och inte 
utgör ett hinder för konkurrens. I de tekniska 
specifikationerna bör man dessutom då det är 
möjligt ta hänsyn till kriterier avseende till-
gänglighet för funktionshindrade samt form-
givning med tanke på samtliga användares 
behov. Kraven kan t.ex. gälla funktionshind-
rades tillträde till byggnader eller använd-
ningsegenskaper för teknisk utrustning. Be-
stämmelsen grundar sig på artikel 34.1 i för-
sörjningsdirektivet och skäl 42 i ingressen till 
samma direktiv.  

De tekniska specifikationerna kan framläg-
gas genom hänvisning till standarder, teknis-
ka godkännanden eller tekniska specifikatio-
ner som hänför sig till projektering, beräk-
ning eller genomförande av byggentreprena-
der eller till framställning av produkter i den 
prioriteringsordning som framläggs. Då en 
sådan hänvisning till en standard eller en an-
nan teknisk definition används skall även så-
dana varor, tjänster eller material godkännas 
som inte överensstämmer med nämnda stan-
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dard eller tekniska definition av annat slag 
men som uppfyller de krav angående föremå-
let för upphandlingen som fastställs i dem. 
Av denna anledning skall hänvisningen följas 
av uttrycket ”eller likvärdig”. 

De tekniska specifikationerna kan medde-
las förutom genom hänvisning till en teknisk 
definition även genom framläggande av krav 
gällande prestanda och funktionella egenska-
per som förutsätts av föremålet för upphand-
lingen. Härvid kan anbudsgivarna lämna an-
bud som baseras på flera olika tekniska lös-
ningar. Villkoren att anbuden skall vara jäm-
förbara och att anbudsgivare inte får diskri-
mineras förutsätter att kraven gällande pre-
standa och funktionella egenskaper är till-
räckligt exakta. De tekniska specifikationer-
na kan även utarbetas så att man delvis hän-
visar till standarder eller andra tekniska defi-
nitioner och delvis till krav gällande prestan-
da och funktionella egenskaper. Den upp-
handlande enheten kan dessutom meddela att 
den anser att uppfyllandet av vissa standarder 
eller andra tekniska definitioner innebär att 
kraven gällande prestanda och funktionella 
egenskaper är uppfyllda. 

I 3 mom. föreskrivs i enlighet med gällande 
upphandlingslagstiftning att de tekniska spe-
cifikationerna inte får innehålla en hänvis-
ning till en viss tillverkare eller varumärke, 
patent, produkttyp, ursprung eller produktion 
så att hänvisningen gynnar eller missgynnar 
vissa anbudsgivare. En sådan hänvisning får 
göras endast i undantagsfall, om föremålet 
för upphandlingskontraktet inte på annat sätt 
kan beskrivas med tillräcklig precision och 
begriplighet med hjälp av tekniska specifika-
tioner. Hänvisningen skall följas av uttrycket 
”eller likvärdig”. Denna rättsnorm har be-
kräftats bl.a. i EG-domstolens dom i mål C-
359/93, kommissionen mot Nederländerna 
(det s.k. Unix-fallet, REG 1995, s. I-157). De 
tekniska specifikationerna kan även gälla 
produktionsmetoden, om kravet beträffande 
produktionsmetod har ett direkt samband 
med kvaliteten eller övriga egenskaper hos 
den tjänst, den vara eller det byggarbete som 
utgör föremål för upphandlingen. Den upp-
handlande enheten kan således även kräva att 
produktionsmetoden skall vara miljövänlig, 
om detta krav hänger samman med föremålet 
för upphandlingen. Ett dylikt tillåtet krav är 

t.ex. elproduktion med hjälp av förnybara 
energikällor. 

För utarbetandet av tekniska specifikatio-
ner kan den upphandlande enheten föra en 
teknisk dialog bl.a. med potentiella anbuds-
givare och tekniska experter. En sådan dialog 
bör i första hand ske skriftligen, t.ex. i form 
av ett remissförfarande där det tydligt bör 
anges att det inte är fråga om ett anbudsförfa-
rande som leder till ett beslut om upphand-
ling. Den tekniska dialogen får inte leda till 
att konkurrensen hindras eller äventyra ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande bemö-
tande av anbudsgivarna. 

41 §. Tekniska specifikationer som gäller 
miljöegenskaper. I paragrafen föreslås bli fö-
reskrivet om möjligheten att ställa till miljö-
egenskaper hänförliga krav gällande prestan-
da eller funktionella egenskaper genom hän-
visning till miljömärken. Paragrafen är ny 
och grundar sig på artikel 34.6 i försörj-
ningsdirektivet. Definitionen av miljöegen-
skaper kan ske antingen genom hänvisning 
till specifikationerna för miljömärken eller 
genom att annars definiera dem som tekniska 
specifikationer i enlighet med 40 §. 

Enligt 1 mom. kan den upphandlande enhe-
ten då den framlägger krav på miljöegenska-
per använda sig av specifikationer för miljö-
märken eller delar av dessa. Villkoren för 
beviljande av miljömärken, dvs. miljömärke-
nas specifikationer som gäller t.ex. produk-
ternas kvalitetsegenskaper, material eller 
bruksanvisningar, utgör enligt förslaget tek-
niska specifikationer för offentliga upphand-
lingar. Användningen av specifikationerna 
för ett miljömärke som tekniska specifikatio-
ner för föremålet för en upphandling förutsät-
ter att de specifikationer som man hänvisar 
till lämpar sig för en definition av egenska-
perna hos föremålet för upphandlingen. Spe-
cifikationerna skall således ansluta till före-
målet för upphandlingen, och av denna an-
ledning skall av specifikationerna för miljö-
märket endast väljas sådana som ansluter till 
föremålet för upphandlingen. Exempelvis 
kravet på kvalitetsövervakning vid produk-
tionen i specifikationerna för det nordiska 
miljömärket kan inte anses ansluta till före-
målet för upphandlingen på det sätt som av-
ses i denna paragraf. Kvalitetsöver vakningen 
kan vara en förutsättning som hänför sig till 
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kandidatens eller anbudsgivarens tekniska 
kvalifikationer. Ett eventuellt krav som gäller 
den bör framläggas i samband med att kraven 
på kandidatens eller anbudsgivarens kvalifi-
kationer eller de faktorer som tillämpas vid 
utvärderingen anges. 

Enligt 2 mom. bör ett miljömärke som an-
vänds vid definieringen av miljöegenskaper-
na hos föremålet för upphandlingen också 
uppfylla de krav som hänför sig till faststäl-
landet av märket. Märket bör därmed ha ut-
vecklats på grundval av vetenskapliga rön 
genom ett förfarande i vilket samtliga berör-
da parter, såsom myndigheter, konsumenter, 
tillverkare, företrädare för detaljhandeln och 
miljöorganisationer, har haft möjlighet att 
delta. Dessutom förutsätts att märket är till-
gängligt för alla berörda parter. Med anled-
ning av dessa förutsättningar kan endast så-
dana miljömärken användas som har utarbe-
tats nationellt, multinationellt eller på ge-
menskapsnivå inom ramen för ett förenhetli-
gat system. Till följd av kravet på öppenhet 
är det möjligt att hänvisa bara till märken 
som är tillgängliga för producenterna och le-
verantörerna. Miljömärken som kan komma i 
fråga är bl.a. det nordiska miljömärket och 
Europeiska unionens miljömärke. 

Enligt 3 mom. kan den upphandlande enhe-
ten meddela att en produkt eller tjänst som är 
försedd med ett visst miljömärke anses upp-
fylla kraven på miljöegenskaper som gäller 
de tekniska specifikationerna. Paragrafen gör 
det inte möjligt att kräva att produkten tillde-
lats rätten att använda ett visst miljömärke. 
Vid offentlig upphandling är den allmänna 
utgångspunkten för utarbetandet av tekniska 
specifikationer att man som grundval inte bör 
använda en viss organisations eller ett visst 
företags metoder eller definitioner som gyn-
nar vissa aktörer. Något visst miljömärke kan 
dock anses visa att produkten eller tjänsten 
uppfyller kraven. För att ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande bemötande skall tryg-
gas skall den upphandlande enheten dock 
godta också andra bevis som anbudsgivaren 
lägger fram och som gäller uppfyllandet av 
kraven på miljöegenskaper. Dessa bevis kan 
bestå av t.ex. teknisk dokumentation från 
tillverkaren eller en teknisk rapport från ett 
erkänt organ. 

42 §. Påvisande av att anbudet svarar mot 

kraven. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om anbudsgivarens skyldighet att visa att an-
budet svarar mot anbudsförfrågan och om på 
vilket sätt det är möjligt att visa att kraven i 
anbudsförfrågan uppfylls. Paragrafen baserar 
sig på artikel 34.4 och 34.5 i försörjningsdi-
rektivet och är ny. 

I 1 mom. fastställs att anbudsgivaren i sitt 
anbud skall påvisa att den vara, tjänst eller 
byggentreprenad som erbjuds svarar mot 
kraven i anbudsförfrågan. I rättspraxis är det 
vedertaget att anse att kravet på likvärdig be-
handling av anbudsgivarna samt allmänna 
avtalsrättsliga principer förutsätter att anbu-
den svarar mot anbudsförfrågan. Den upp-
handlande enheten bör därmed förkasta an-
bud som inte motsvarar kraven i anbudsför-
frågan. Därmed skall t.ex. anbud som inte 
svarar mot de i anbudsförfrågan angivna tek-
niska specifikationerna eller andra krav be-
träffande föremålet för upphandlingen uteslu-
tas ur anbudsförfarandet. Anbudet skall för-
kastas såsom icke förenligt med villkoren för 
anbudsförfarandet också i det fall att det har 
inkommit efter utsatt tid eller är bristfälligt. 

Ett avslag bör bedömas ur det perspektiv 
som gäller likvärdig behandling av anbuds-
givarna. Anbud som inte svarar mot anbuds-
förfrågan bör i regel förkastas. Den upphand-
lande enheten kan emellertid be anbudsgi-
varna precisera och förtydliga detaljer i an-
buden, om detta inte äventyrar en likvärdig 
behandling av anbudsgivarna. I HFD:s beslut 
av 5.11.2001 liggare 2733 ansågs det inte att 
en likvärdig behandling äventyrats på grund 
av brister i anbudet som gällt anbudets och 
prisvillkorens giltighet samt sådana brister i 
anbudet som gällt tekniska detaljer och som 
lett till att den upphandlande enheten hade 
bett anbudsgivarna precisera sina anbud. 
Möjligheten att be anbudsgivaren precisera 
sitt anbud har behandlats också i HFD:s be-
slut av 26.11.1999 liggare 3179, enligt vilket 
den upphandlande enheten, för att anbuden 
skall kunna mätas med samma mått, kan kon-
takta anbudsgivaren för erhållande av kom-
pletteringar och utredningar. Förfarandet får 
emellertid inte innebära att någon anbudsgi-
vare ges möjlighet att bättra på sitt anbud. 

Enligt vedertagen rättspraxis förutsätter 
principerna om likvärdig behandling av an-
budsgivare och öppenhet också att anbud 
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som inte svarar mot villkoren för anbudsför-
farandet förkastas. Därmed bör t.ex. anbud 
som inkommit efter utsatt tid uteslutas ur an-
budsförfarandet.  Förkastandet av försenade 
anbud säkerställer att alla anbudsgivare har 
samma tid på sig att utarbeta anbud och att 
innehållet i anbuden hemlighålls under an-
budstiden. 

I 2 mom. föreskrivs om situationer där de 
tekniska specifikationerna har definierats ge-
nom hänvisningar till standarder eller någon 
annan teknisk definition. I anbudet kan an-
budsgivaren visa att dess vara eller tjänst 
uppfyller kraven i anbudsförfrågan, även om 
den inte motsvarar den tekniska specifikation 
som den upphandlande enheten använder. 
Som bevis på att kraven uppfylls kan anges 
t.ex. ett intyg som utfärdats av ett provnings-
laboratorium eller certifieringsorgan. På mot-
svarande sätt skall också intyg som utfärdats 
av organ i andra medlemsstater godkännas. 
Anbudsgivaren kan också inlämna en egen 
redogörelse för uppfyllandet av de tekniska 
kraven. Anbudsgivaren är då skyldig att visa 
att de krav som den upphandlande enheten 
ställt uppfylls. 

Enligt 3 mom. kan anbudsgivaren, om den 
upphandlande enheten har utarbetat tekniska 
specifikationer på basis av kraven gällande 
prestanda eller funktionella egenskaper, visa 
att den erbjudna produkten eller varan är för-
enlig med anbudsförfrågan genom att visa att 
den stämmer överens med en relevant euro-
peisk eller internationell standard eller någon 
annan teknisk definition. Den upphandlande 
enheten har inte rätt att förkasta ett anbud så-
som icke överensstämmande med anbudsför-
frågan, utom i situationer där en specifikation 
som följer en standard eller någon annan tek-
nisk definition inte lämpar sig för ändamålet 
eftersom den t.ex. gäller andra egenskaper än 
vad den upphandlande enheten har förutsatt i 
anbudsförfrågan. Anbudsgivaren skall härvid 
visa att en lösning som följer standarden upp-
fyller kraven beträffande prestanda eller 
funktionella egenskaper. 

Anbudsgivaren kan lägga fram olika utred-
ningar för att visa att anbudet svarar mot kra-
ven beträffande prestanda eller funktionella 
egenskaper. Om den upphandlande enheten 
anser att anbudsgivarens anbud inte uppfyller 
de angivna kraven, skall den beroende på hur 

allvarlig avsaknaden av förutsättningar är an-
tingen be anbudsgivaren komplettera anbudet 
eller förkasta anbudet såsom icke motsvaran-
de anbudsförfrågan. Den upphandlande enhe-
ten skall motivera sitt beslut. 

43 §. Alternativa anbud. I paragrafen före-
slås bestämmelser om förutsättningarna för 
godkännande av anbud som gäller alternativa 
sätt för genomförande av upphandlingen. Pa-
ragrafen grundar sig på artikel 36 i försörj-
ningsdirektivet och motsvarar delvis 31 § i 
den gällande basserviceförordningen. 

Den upphandlande enheten har möjlighet 
att tillåta att anbudsgivarna föreslår alternati-
va sätt för genomförande av upphandlingen. 
Detta kan vara befogat t.ex. i situationer där 
den upphandlande enheten inte har fullstän-
dig kännedom om produkterna på marknaden 
och vill ge anbudsgivarna chansen att föreslå 
flera alternativ eller i situationer där den 
upphandlande enheten önskar att anbudsgi-
varna presenterar nya innovativa lösningar 
för genomförande av föremålet för upphand-
lingen. I praktiken kan det vara ändamålsen-
ligt att tillåta alternativ också när den upp-
handlande enheten misstänker att den på 
grund av höga krav som hänför sig till miljö-
aspekter eller andra aspekter inte får in ett 
tillräckligt antal anbud, så att genuin konkur-
rens inte uppkommer. 

Tillåtandet av alternativ förutsätter i prakti-
ken att den upphandlande enheten utarbetar 
en beskrivning av föremålet för kontraktet 
som innehåller minimikraven för föremålet 
för upphandlingen. Utöver detta utarbetar 
den upphandlande enheten alternativa defini-
tioner av föremålet för kontraktet som inne-
fattar t.ex. högre krav i anslutning till miljö-
aspekterna eller de tekniska egenskaperna. 

Den upphandlande enheten bör i upphand-
lingsannonsen meddela om den godkänner 
uppställande av alternativ. Om detta inte an-
ges får alternativ inte godkännas. Bestäm-
melsen grundar sig på artikel 36.1 andra 
stycket i försörjningsdirektivet. Enligt 31 § i 
den gällande basserviceförordningen är det 
alltid möjligt att framföra alternativ, om detta 
inte uttryckligen förbjuds, så bestämmelsen 
skiljer sig till denna del från den gällande 
lagstiftningen. 

Enligt 2 mom. får ett alternativt anbud inte 
förkastas enbart på grund av att det skulle 
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leda till genomförandet av en upphandling av 
annan kategori. Syftet med bestämmelsen är 
att främja tillvaratagandet av nya innovativa 
lösningar vid offentlig upphandling. 

Godkännandet av alternativa sätt för ge-
nomförande av byggentreprenader har be-
handlats i EG-domstolens dom i mål C-
243/89, Storebelt (REG, specialutgåvan 
1993, s. I-3353). Domstolen betraktade som 
tillåtet ett förfarande där en broentreprenad 
kunde genomföras enligt tre alternativa mo-
deller, förutsatt att anbudsgivaren betalade 
ritningskostnaderna för de alternativa planer-
na. 

44 §. Underentreprenad. I paragrafen före-
skrivs om den upphandlande enhetens möj-
lighet att kräva upplysningar om planerade 
underentreprenader och att förutsätta under-
entreprenader. Paragrafen motsvarar 33 § 1 
mom. i den gällande basserviceförordningen. 
I artikel 37 i försörjningsdirektivet överlåts åt 
medlems staterna att utfärda bestämmelser 
om saken. För att de upphandlande enheterna 
skall ha prövningsrätt i fråga om detta före-
slås att bestämmelsen inte skall vara tvingan-
de. Den upphandlande enheten har därmed 
rätt att kräva att anbudsgivarna i sina anbud 
skall ange vilken del av kontrakten som de 
avser att lägga ut samt vilka underentrepre-
nörer som föreslås. Paragrafen motsvarar till 
sitt innehåll 33 § 1 mom. i den gällande bas-
serviceförordningen. 

Upplysningen om de planerade underentre 
prenaderna och om underentreprenörerna kan 
vara av betydelse för den upphandlande en-
hetens kartläggning av ekonomiska och 
andra risker som är förknippade med upp-
handlingen. Den upphandlande enheten kan 
använda dessa upplysningar vid bedömning-
en av anbudsgivarens tekniska eller ekono-
miska kvalifikationer. Även om det ur avtals-
rättsligt perspektiv i praktiken inte råder nå-
gon oklarhet om vem som har ansvaret för ett 
anbud föreslås för tydlighetens skull bli före-
skrivet, i enlighet med artikel 37 i försörj-
ningsdirektivet, också om ansvaret som hu-
vudman för anbudet oberoende av vad som i 
anbudet angetts för underentreprenadernas 
del. 

I det skede då upphandlingskontraktet sluts 
är det möjligt att förutsätta att underentrepre-
naderna och underentre prenörerna specifice-

ras. För byggprojektens del är det möjligt att 
förutsätta att underentreprenörerna namnges 
t.ex. i enlighet med de allmänna avtalsvillko-
ren för byggnadsentreprenader YSE 1998. 
Enligt § 7 i avtalsvillkoren skall entreprenö-
ren framföra sina viktigaste underentreprenö-
rer och underleverantörer för beställaren för 
godkännande innan dessa anlitas. Beställaren 
kan endast av giltig orsak förbjuda anlitandet 
av underentreprenörer eller under leverantö-
rer. 

Bestämmelsen syftar till att göra det möj-
ligt för den upphandlande enheten att utöva 
prövningsrätt för att minska de risker som är 
förknippade med stora byggarbeten. Paragra-
fen gör det även möjligt att förbättra små och 
medelstora företags ställning vid upphand-
ling som gäller stora byggarbeten. 

45 §. Specialvillkor för upphandlings kon-
trakt. Specialvillkor för upphandlings kon-
trakt kan gälla t.ex. stödjande av yrkeskun-
skaper på arbetsplatser, anställande av perso-
ner med sysselsättnings problem, bekämp-
ning av arbetslöshet, utbildning av arbetslösa 
och unga eller anställande av personer med 
funktionshinder. I fråga om miljöaspekter 
kan specialvillkoren t.ex. gälla nivån på eller 
genomförandet av miljöskyddet. De villkor 
som uppställs i upphandlingskontraktet får 
inte vara direkt eller indirekt diskrimineran-
de, och de skall hänföra sig till genomföran-
det av upphandlingskontraktet. Specialvillko-
ren skall dessutom överensstämma med ge-
menskapens regelverk. 

Specialvillkorens godtagbarhet har behand-
lats i EG-domstolens dom i mål C-31/87, Be-
entjes (REG, specialutgåvan, 1988, s. 4635), 
som gällde ett villkor om sysselsättnings-
skyldighet, samt i domen i mål C-225/98, 
Nord-pas-de-Calais (REG 2000, s. I-7445), 
som gällde ett villkor om en kampanj mot ar-
betslöshet. Specialvillkor ansågs vara tillåtna 
då de stämde överens med fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen, var 
icke-diskriminerande och hade angivits i 
upphandlingsannonsen eller förfrågnings un-
derlaget. Europeiska gemenskapernas dom-
stol ansåg att principen om icke-
diskriminering bl.a. förutsätter att ett krav på 
sysselsättning av arbetslösa som används 
som specialvillkor inte kan begränsas till na-
tionella eller lokala arbetslösa. 
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Eftersom villkoren för genomförandet av 
upphandlingskontraktet kan ha betydelse för 
innehållet i anbuden och t.ex. för anbuds pri-
serna, bör de anges på förhand i upphand-
lingsannonsen eller i förfrågnings underlaget, 
så att anbudsgivarna kan beakta dem vid ut-
arbetandet av anbud. 

Paragrafen är ny och grundar sig på de 
rättsnormer som fastställts i EG-domstolens 
rättspraxis. Rättsnormerna har fastställts i ar-
tikel 38 i försörjningsdirektivet. 

46 §. Skyldigheter avseende bestämmelser 
om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd 
och arbetsförhållanden. Den föreslagna be-
stämmelsen grundar sig på artikel 39 i för-
sörjningsdirektivet, där medlemsstaterna ges 
möjlighet att i den nationella lagstiftningen 
besluta hur förpliktande bestämmelsen skall 
vara. Förslaget till bestämmelse motsvarar 34 
§ i den gällande basserviceförordningen där-
igenom att den till sin ordalydelse är mindre 
förpliktande och lämnar utrymme för den 
upphandlande enhetens egna beslut i ärendet. 

Den upphandlande enheten kan i anbuds-
förfrågan för anbudsgivarna ange de myn-
digheter hos vilka anbudsgivaren kan få upp-
gifter om skyldigheterna avseende beskatt-
ning, miljöskydd, arbetarskydd eller arbets-
förhållanden i Finland. I 34 § i den gällande 
basserviceförordningen åläggs den upphand-
lande enheten att nämna dessa myndigheter. 
Bestämmelsen har upplevts som alltför strikt 
för de upphandlande enheterna och därför fö-
reslås att ordalydelsen luckras upp. De upp-
handlande enheterna bör dock beakta att de 
genom att upplysa kandidaterna och anbuds-
givarna om de myndigheter som avses i be-
stämmelsen särskilt inom byggentreprenader 
och tjänsteupphandling kan försöka hindra 
osunda fenomen som faller inom ramen för 
den ekonomiska gråzonen och främja kandi-
daternas och anbudsgivarnas insikter i de be-
stämmelser som tillämpas och göra kandida-
terna och anbudsgivarna medvetna om att 
den upphandlande förutsätter att dessa be-
stämmelser iakttas. 

För anbudsgivarna kan uppgifterna i an-
slutning till de skyldigheter som avses i den-
na paragraf vara av väsentlig betydelse, och 
de kan påverka anbudsgivarens möjligheter 
att utföra t.ex. en byggentreprenad eller en 
tjänst som förutsätter utstationering av ar-

betskraft i en annan medlemsstat. Tillgången 
till uppgifter främjar uppfyllandet av mål-
sättningen i fråga om fri rörlighet för varor 
och tjänster samt det praktiska genomföran-
det av kraven i samband med miljöskydd och 
skydd av arbetstagare. 

Den upphandlande enhetens information 
begränsar sig till angivande av vilka myndig-
heter som ansvarar för tillhandahållande av 
information om beskattning, miljöskydd, ar-
betarskydd, arbetsvillkor eller  arbetsförhål-
landen. Den upphandlande enheten är således 
inte skyldig att t.ex. lösa tolkningsproblem 
gällande tillämpningsområdet för kollektiv-
avtal. 

Enligt 1 mom. skall den upphandlande en-
heten även kräva att anbudsgivarna att ut-
formar sina anbud med hänsyn till de skyl-
digheter gällande beskattning, miljöskydd, 
arbetarskydd och arbets förhållanden som 
avses i paragrafen. Anbudsgivarna skall såle-
des på den upphandlande enhetens begäran i 
sitt anbud meddela att de har beaktat t.ex. de 
lagstiftade skyldigheter som hänför sig till 
anställning av arbetstagare eller arbetarskydd 
som gäller vid platsen för utförande av en 
tjänst eller en byggentreprenad och som syf-
tar till att förhindra användning av arbetskraft 
till sämre villkor än de som förutsätts i lag-
stiftningen. 

Enligt 2 mom. inverkar anbudsgivarens be-
kräftelse av att skyldigheterna gällande be-
skattning, miljöskydd, arbetarskydd, arbets-
villkor eller  arbetsförhållanden uppfyllts inte 
på granskningen av exceptionellt låga anbud. 
Exceptionellt låga anbud får inte förkastas 
utan att orsakerna till det låga anbudspriset 
reds ut. Å andra sidan kan t.ex. en anbudsgi-
vare som har försummat sin skyldighet att 
betala skatter eller socialskyddsavgifter eller 
gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse i 
sin yrkesverksamhet eller till en lagstridig 
handling uteslutas ur anbudsförfarandet. 
Ovan nämnda grunder kan t.ex. hänföra sig 
till brott mot bestämmelser om arbetar- eller 
miljöskydd. 

47 §. Kommunikation. I paragrafen före-
skrivs om metoderna för sändande av de an-
nonser och handlingar som hänför sig till 
upphandlingsförfarandet. Paragrafen grundar 
sig på artikel 48.1 och 48.2 i försörjningsdi-
rektivet. I 25 § 2 mom. i den gällande bas-
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serviceförordningen föreskrivs om givande 
av anbud skriftligen eller med elektroniska 
medel samt om förutsättningarna för använd-
ning av elektroniska medel. 

Det informationsutbyte som hänför sig till 
upphandlingsförfarandet kan ske enligt 1 
mom. per post eller fax eller med elektronis-
ka medel. Den upphandlande enheten kan 
besluta om de kommunikationsmedel som 
används med beaktande av föremålet för 
upphandlingen och dess omfattning. Om det 
förutsätts att i anbuden ingår t.ex. ritningar 
eller prover, bör detta beaktas då man över-
väger vilka kommunikationsmedel som skall 
användas. Vid valet av kommunikationsme-
del bör särskild uppmärksamhet fästas vid 
icke-diskriminering, varför kommunika-
tionsmedlen bör vara allmänt tillgängliga. 

I artikel 48.3–48.6 i försörjningsdirektivet 
och i bilaga XXIV till direktivet finns be-
stämmelser av teknisk natur som ansluter till 
informationsutbytet och som bl.a. gäller den 
utrustning som används vid elektronisk in-
formationsförmedling, kryptering, elektro-
nisk signatur samt konfidentialitet vid be-
handlingen av elektroniskt förmedlad infor-
mation. Enligt artikel 70 h i försörjningsdi-
rektivet har Europeiska gemenskapernas 
kommission rätt att ändra de krav på tekniska 
detaljer och egenskaper hos utrustningen för 
elektronisk mottagning som anges i bilaga 
XXIV. Nämnda skyldigheter som hänför sig 
till kommunikation i försörjningsdirektivet är 
av teknisk natur och det är sannolikt att de 
kommer att ändras till följd av teknisk ut-
veckling. Därför föreslås i 2 mom. att det ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närma-
re bestämmelser om förutsättningarna för 
kommunikation. 
 
6 kap Val av kandidater och anbuds-

givare samt val av anbud 

48 §. Kriterier för val av kandidat  och an-
budsgivare. I paragrafen föreskrivs allmänt 
om bedömningen av lämpligheten hos kandi-
dater och anbudsgivare i enlighet med prin-
cipen om att upphandlingsförfarandet 
genomförs i successiva steg. Avskiljandet av 
bedömningen av kandidaternas och anbuds-
givarnas egenskaper och behörighet från be-
dömningen av de faktorer som hänför sig till 

föremålet för upphandlingen, dvs. innehållet 
i anbuden, ökar upphandlingsförfarandets ob-
jektivitet och insynsvänlighet samt förbättrar 
anbudsgivarnas rättsskydd. Paragrafen är ny 
och motsvarar artikel 51 i försörjningsdirek-
tivet. 

I de nya upphandlingsdirektiven har man 
försökt göra uppdelningen av anbudsförfa-
randet i successiva steg tydligare. Av för-
sörjningsdirektivet framgår inte avskiljandet 
av kraven beträffande anbudsgivarens kvali-
fikationer från kriterierna för val av anbud 
lika tydligt som av upphandlingsdirektivet, 
eftersom inget annat har bestämts om kraven 
beträffande anbudsgivarens kvalifikationer 
än att de bör vara objektiva och icke-
diskriminerande. I försörjningslagen föreslås 
dock principerna om särskiljande mellan be-
dömningen av anbudsgivaren och bedöm-
ningen av anbudet vara tillämpliga. Den 
upphandlande enheten skall på förhand med-
dela de minimikrav som förutsätts av kandi-
daterna eller anbudsgivarna samt bedöma 
uppfyllandet av dem och tillämpningen av 
uteslutningsgrunder i ett särskilt skede av 
upphandlingsförfarandet. God upphandlings-
praxis förutsätter på denna punkt att beslut 
med stor inverkan på anbudsgivarnas ställ-
ning motiveras och dokumenteras. 

Enligt vad som föreslås i 1 mom. kan de 
upphandlande enheterna inom försörjnings-
sektorerna om de så önskar tillämpa de i 58 
och 59 § i upphandlingslagen ingående krite-
rierna i fråga om bedömningen av kandida-
ternas och anbudsgivarnas lämplighet och 
valet av kandidater och anbudsgivare, i syn-
nerhet förutsättningarna beträffande deras 
ekonomiska och finansiella situation samt 
tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer, 
när de fastställer objektiva regler och kriteri-
er för valet av kandidater och anbudsgivare. 
Som kvalifikationsvillkor för anbudsgivare är 
det också möjligt att använda de grunder för 
uteslutning som anges i 54 § i upphandlings-
lagen och gäller t.ex. leverantörens konkurs, 
försummelse av skyldigheten att betala lag-
stadgade avgifter och skatter eller brott i yr-
kesverksamheten. Hänvisningar till detta in-
går också i artikel 54.4 i försörjningsdirekti-
vet. 

I 3 mom. berättigas den upphandlande en-
heten att vid selektivt eller förhandlat förfa-



 RP 50/2006 rd 
  

 

168

rande minska antalet kandidater till en nivå 
som är tillräcklig med tanke på föremålet för 
upphandlingen och förfarandet. Bestämmel-
sen grundar sig på artikel 51.1 c i försörj-
ningsdirektivet. 

49 §. Val av deltagare i anbuds förfaran-
den. I försörjningsdirektivet bestäms bara i 
liten utsträckning om de förutsättningar som 
gäller kandidaters och anbudsgivares lämp-
lighet och om de utredningar om dem som 
krävs. Indirekt framgår kraven beträffande 
kandidaterna och anbudsgivarna dock av den 
information som enligt en uppräkning i bila-
ga XIII till försörjningsdirektivet skall ingå i 
upphandlingsannonserna och av hänvisning-
arna till kraven beträffande bl.a. anbudsgiva-
rens juridiska form och personalens yrkes-
kvalifikationer samt anbudsgivarens ekono-
miska och tekniska minimiförutsättningar.  

Enligt 1 mom. skall uteslutning av kandida-
ter och anbudsgivare ske innan anbuden jäm-
förs. Således skall den upphandlande enheten 
innan den börjar jämföra anbuden överväga 
om kandidaten eller anbudsgivaren skall ute-
slutas ur anbudsförfarandet på basis av de 
grunder för uteslutning som fastställs i kapit-
let och bedöma om kandidaterna och an-
budsgivarna uppfyller de i anbudsförfrågan 
angivna minimikraven beträffande t.ex. eko-
nomisk och finansiell situation samt tekniska 
och yrkesmässiga kvalifikationer. Vid selek-
tivt förfarande och förhandlat förfarande 
skall efter detta väljas ut anbudsgivare för 
deltagande i anbudsförfarandet, eventuellt 
successivt, i enlighet med de i förväg medde-
lade kriterierna för minskande av antalet del-
tagare. Den upphandlande enheten kan dock 
även senare utesluta en kandidat eller en an-
budsgivare ur anbudsförfarandet t.ex. på ba-
sis av 50 §, om den får kännedom om att en 
grund för uteslutning föreligger. 

I 2 mom. föreskrivs om den upphandlande 
enhetens skyldighet att kontrollera att anbu-
den överensstämmer med anbudsförfrågan 
och vid behov förkasta anbud som inte mot-
svarar anbudsförfrågan. Marknadsdomstolen 
har i många av sina avgöranden fört fram att 
det är den upphandlande enhetens rätt och 
samtidigt också skyldighet att förkasta anbud 
som inte motsvarar anbudsförfrågan. Genom 
förfarandet tryggas bl.a. en likvärdig behand-
ling av anbudsgivarna. Bestämmelsen grun-

dar sig på artikel 51.3 i försörjningsdirekti-
vet. 

50 §. Uteslutning av kandidater eller an-
budsgivare som gjort sig skyldiga till vissa 
brott. I 1 mom. föreslås bestämmelser om 
uteslutning av kandidater eller anbudsgivare 
som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga 
brott. Bestämmelsen är ny och motsvarar ar-
tikel 54.4 i försörjningsdirektivet, där det 
hänvisas till artikel 45 i upphandlings direk-
tivet. Enligt den skall anbudsgivare som gjort 
sig skyldiga till vissa allvarliga brott uteslu-
tas ur anbudsförfarandet. Inom försörjnings-
sektorerna gäller uteslutningen endast sådana 
upphandlande enheter som nämns i 5 § 1 
mom. Även andra upphandlande enheter har 
dock rätt att utesluta ur anbudsförfarandet 
anbudsgivare som gjort sig skyldiga till de i 1 
mom. nämnda brotten, om de har meddelat 
om en sådan möjlighet i kriterierna för valet 
av kandidater och anbudsgivare. 

Syftet med regleringen är  att förhindra att 
allmänna medel används till främjande av 
verksamhet som går stick i stäv med Europe-
iska ekonomiska intressen och till samhälls-
stridig kriminell verksamhet. Genom regler-
na om uteslutning vill man också främja ge-
menskapens åtgärder mot vissa allvarliga 
brott.  

I artikel 45 i upphandlingsdirektivet upp-
räknas de gemenskapsbestämmelser som 
gäller brott som medför obligatorisk uteslut-
ning. De brott som leder till obligatorisk ute-
slutning räknas upp i följande föreskrifter 
och avtal: artikel 2.1 i rådets gemensamma 
åtgärd 98/773/RIF, artikel 1 i konventionen 
om skydd av Europeiska gemenskapernas fi-
nansiella intressen, rådets direktiv 
91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder 
för att förhindra att det finansiella systemet 
används för tvättning av pengar, artikel 3 i 
rådets akt av den 26 maj 1997 respektive ar-
tikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 
98/742/RIF. Den sistnämnda bestämmelsen 
har upphävts genom rådets rambeslut 
2003/568/RIF om kampen mot korruption 
inom den privata sektorn, vars artikel 2.1 a 
om bestickning inom den privata sektorn 
motsvarar artikel 3.1 i den upphävda gemen-
samma åtgärden. 

De brott som uppräknas i ovan nämnda 
gemenskapsbestämmelser motsvaras i Fin-
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lands strafflag av deltagande i en organiserad 
kriminell sammanslutnings verksamhet enligt 
17 kap. 1 a §, givande av muta enligt 16 kap. 
13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 
§, givande av muta i näringsverksamhet en-
ligt 30 kap. 7 §, subventionsbedrägeri enligt 
29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri en-
ligt 29 kap. 6 §, penningtvätt enligt 32 kap. 6 
§ samt grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §. 

Enligt 5 punkten i momentet skulle även en 
anbudssökande eller anbudsgivare, som har 
gjort sig skyldig till ockerliknande diskrimi-
nering i arbetslivet enligt 47 kap. 3 a § i 
strafflagen, uteslutas ur anbudsförfarandet. 
Ockerliknande diskriminering i arbetslivet 
kommer i fråga då en arbetssökande eller ar-
betstagare genom en förbjuden diskrimine-
ringsgrund försätts i märkbart ofördelaktig 
ställning genom att arbetssökandens eller ar-
betstagarens ekonomiska trångmål eller an-
nars trängda läge, beroende ställning, oför-
stånd, lättsinne eller okunnighet utnyttjas. En 
fängelsedom för ockerliknande diskrimine-
ring skulle vara ett bevis på att arbetsgivaren 
medvetet har utnyttjat det nödställda läget en 
arbetstagare av till exempel utländsk här-
komst och bristande språkkunskaper befinner 
sig i, och till skillnad från övriga arbetstaga-
re, tillämpat betydligt sämre arbetsvillkor för 
denne än vad lagen och kollektivavtalen för-
utsätter 

En upphandlande enhet som är en myndig-
het enligt lagens 5 § 1 mom. har inte pröv-
ningsrätt när det gäller uteslutning av en 
kandidat eller anbudsgivare som har begått 
ett brott som avses i 1 mom., utan den måste 
utesluta en sådan kandidat eller anbudsgivare 
ur anbudsförfarandet. Uteslutningen förutsät-
ter en dom som vunnit laga kraft, vilket in-
nebär att den upphandlande enheten inte är 
skyldig att utesluta en anbudsgivare på grund 
av en pågående förundersökning eller dom-
stolsbehandling som gäller nämnda brott. 
Andra upphandlande enheter än ovan avsed-
da myndigheter kan utesluta anbudsgivare 
som gjort sig skyldiga till de i 2 mom. nämn-
da brotten ur anbudsförfarandet, om de har 
meddelat om en sådan möjlighet i kriterierna 
för valet av kandidater och anbudsgivare. 
Uteslutningen kan grunda sig också på annan 
bevisning än en lagakraftvunnen dom, om 
uteslutningsvillkoret uppfyller kraven på 

opartiskhet. 
På grund av den proportionalitetsprincip 

som tillämpas inom offentlig upphandling 
kan de lindriga formerna av ovan nämnda 
brott inte komma i fråga som obligatoriska 
grunder för uteslutning, men beroende på 
brottets art kan en uteslutning av anbudsgiva-
ren komma i fråga med stöd av en annan ute-
slutningsgrund som meddelats. 

Den som dömts för nämnda brott kan vara 
en person i ledningen för det företag, den fö-
rening eller den juridiska person av annat 
slag som har lämnat in en anbudsansökan el-
ler ett anbud, såsom dess verkställande direk-
tör, vice verkställande direktör, styrelseord-
förande eller en person i motsvarande ställ-
ning, samt även en person som är behörig att 
representera kandidaten eller anbudsgivaren 
eller fatta beslut eller har kontrollbehörighet. 
Enligt 2 mom. kan det också vara fråga om 
samfundsbot enligt 9 kap. i strafflagen som 
en juridisk person har dömts att betala. I pa-
ragrafens 3 mom. menas med dom även sam-
fundsbot. 

Uteslutningen av en kandidat eller en an-
budsgivare på grund av denna paragraf skall 
ske omedelbart då den upphandlande enheten 
har fått kännedom om den lagakraftvunna 
domen. Den upphandlande enheten är inte 
skyldig att be kandidaterna eller anbudsgi-
varna visa att de inte belastas av en sådan 
grund för uteslutning som avses i denna pa-
ragraf. Av den upphandlande enheten kan 
dock förutsättas noggrannhet och aktivitet 
om det framgår att det finns motiverad an-
ledning att misstänka att en grund för ute-
slutning föreligger, och enheten är skyldig att 
vidta åtgärder om den delges information el-
ler misstankar om att en grund för uteslut-
ning föreligger. 

I 3 mom. föreskrivs om myndigheters skyl-
dighet att utesluta ur ett anbudsförfarande 
också anbudsgivare som gjort sig skyldiga 
till motsvarande brott i en annan medlems-
stat. 

En upphandlande enhet som avses i 5 § 1 
mom. kan avvika från den i paragrafen 
nämnda skyldigheten att utesluta en kandidat 
eller anbudsgivare som har gjort sig skyldig 
till i 1 mom. nämnda brott bara på grund av 
tvingande allmänt intresse. Detta skulle såle-
des endast gälla specialfall, såsom situationer 
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där endast en anbudsgivare som belastas av 
en grund för uteslutning som avses i denna 
paragraf har lämnat anbud i ett brådskande 
upphandlingsförfarande som föranletts av en 
naturtilldragelse. En uteslutning av anbuds-
givaren i en sådan situation skulle äventyra 
hela projektet och orsaka allvarlig skada för 
samhället. Undantag från uteslutning kan ut-
över av tvingande allmänt intresse även mo-
tiveras med att ett tidigare brottsligt förfaran-
de inte har någon betydelse för genomföran-
det av projektet. 

51 §. Utredningar som begärs av kandida-
ter och anbudsgivare. I paragrafen ingår be-
stämmelser om utredningar som begärs av 
kandidater och anbudsgivare. Bestämmelsen 
baserar sig på artikel 52 i försörjningsdirekti-
vet. Tillämpningen av bestämmelsen föreslås 
bli breddad så, att den tillämpas vid selektivt 
förfarande och förhandlat förfarande och vid 
fastställandet av regler för leverantörsregis-
ter. I den gällande basserviceförordningen 
gäller bestämmelsen bara leverantörsregister. 
I basserviceförordningen finns bestämmelsen 
i 17 § 3 mom., vilket gäller villkor för regi-
streringen i leverantörsregister. Enligt lagför-
slaget skall de principer som framgår av be-
stämmelsen tillämpas också vid öppet förfa-
rande, trots att förfarandet inte nämns ut-
tryckligen i direktivbestämmelsen. Försörj-
ningsdirektivet innehåller inte några be-
stämmelser om angivande av kvalifikations-
villkor för anbudsgivare vid öppet förfaran-
de. 

EG-fördragets princip om icke-
diskriminering framgår av 1 mom., som åläg-
ger den upphandlande enheten att bemöta 
kandidaterna och anbudsgivarna likvärdigt 
när den begär utredningar av dem. Administ-
rativa, tekniska eller ekonomiska villkor får 
inte ställas på leverantörer, om inte motsva-
rande krav ställs på alla. I bestämmelsen för-
bjuds den upphandlande enheten dessutom 
att begära onödiga utredningar beträffande 
sådant som framgår av annan objektiv bevis-
ning. De upphandlande enheterna skall följa 
proportionalitetsprincipen när de kräver att 
leverantören skall inlämna utredningar. 

Enligt 2 mom. kan den upphandlande enhe-
ten endast i vissa fall som räknas upp separat 
begära en utredning om de miljöskyddsåt-
gärder som vidtas när en byggentreprenad 

genomförs eller en tjänst utförs. En begäran 
om utredningar förutsätter en motiverad 
koppling till föremålet för upphandlingen 
alldeles som andra utredningar. I fråga om 
uppfyllandet av kraven i miljöskyddsstandar-
der skall den upphandlande enheten hänvisa 
till gemenskapens miljölednings- och revi-
sionssystem (EMAS) eller till befintliga rele-
vanta europeiska eller internationella stan-
darder. En kandidat eller anbudsgivare kan 
visa att den uppfyller miljöskyddskraven ge-
nom registrering av sitt miljöledningssystem, 
ett relevant certifikat eller alternativt genom 
en egen beskrivning av åtgärderna för säker-
ställande av ett likvärdigt miljöskydd. I en 
sådan situation är anbudsgivaren skyldig att 
visa att åtgärderna tryggar en likvärdig miljö-
skyddsnivå. Å andra sidan skall den upp-
handlande enheten motivera en misstanke om 
att anbudsgivarens åtgärder inte garanterar en 
miljöskyddsnivå som motsvarar ett miljöled-
ningssystem. 

Enligt 3 mom. skall den upphandlande en-
heten, om den begär en utredning om kvali-
tetssäkringsåtgärderna, hänvisa till kvalitets-
säkringssystem som bygger på europeiska 
standarder på området. Den upphandlande 
enheten skall godta likvärdiga certifikat från 
organ i andra medlemsstater och anbudsgi-
varnas beskrivningar av kvalitetssäkringsåt-
gärdernas nivå. 

52 §. Kandidaters och anbudsgivares juri-
diska form samt anmälan om ansvariga per-
soner. Paragrafen är ny och grundar sig på 
artikel 11.1 i försörjningsdirektivet. Kraven i 
fråga om kandidaters eller anbudsgivares ju-
ridiska form bestäms i första hand enligt lag-
stiftningen i den medlemsstat där etablering-
en har skett. Det innebär att om en kandidat 
eller anbudsgivare har rätt att tillhandahålla 
tjänster i etableringslandet så kan den inte 
underkännas med motiveringen att den inte 
uppfyller kraven i lagstiftningen i det land 
där den upphandlande enheten etablerat sig 
angående tillhandahållande av tjänster i form 
av fysisk eller juridisk person. Den upphand-
lande enheten föreslås dock ha rätt att kräva 
en utredning om de personer som ansvarar 
för utförandet av tjänsterna och deras yrkes-
kvalifikationer. 

53 §. Deltagande i anbudsförfaranden i 
grupp och utnyttjande av andra aktörers ka-
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pacitet. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om rätten enligt artikel 11.2 i försörjningsdi-
rektivet att lämna anbud i grupp och om nyt-
tiggörandet av andra enheters ekonomiska, 
finansiella, tekniska eller yrkesmässiga kapa-
citet i enlighet med artikel 53.4 och 53.5 
samt artikel 54.5 och 54.6. Bestämmelsen om 
deltagande i grupp har ingått i 33 § 2 mom. i 
den gällande basserviceförordningen. Be-
stämmelserna om övriga enheters kapacitet 
är nya. 

Enligt 1 mom. har anbudsgivarna rätt att 
lämna anbud i grupp. Med grupp avses sam-
arbete mellan leverantörer i syfte att bli till-
delade ett upphandlingskontrakt. Grupper 
kan anlitas särskilt vid omfattande upphand-
ling som förutsätter yrkesskicklighet eller re-
surser inom olika områden, såsom vid omfat-
tande byggprojekt som förutsätter finansie-
ring. Lämnande av anbud i grupp kan göra 
det möjligt också för små företag att få till-
träde till upphandling av mera omfattande 
slag.  

Den upphandlande enheten föreslås ha rätt 
att godta lämnande av anbud i grupp, obero-
ende av gruppens juridiska form, samt läm-
nande av anbud i form av en löst sammanfo-
gad grupp. Anbudsgivarna har rätt att bilda 
grupper för lämnande av anbud. Vid bildan-
det av grupper är en förutsättning att gruppen 
har bildats och agerar i enlighet med lagen 
om konkurrensbegränsningar (480/1992). 
Den upphandlande enheten får inte kräva en 
viss juridisk form av gruppen vid den tid-
punkt då anbudsansökan görs eller anbudet 
lämnas. Den får dock kräva att den utsedda 
gruppen skall ha en viss juridisk form vid 
slutandet av upphandlings kontraktet, om det 
är nödvändigt för att kontraktet skall kunna 
fullgöras på behörigt sätt. Om upphandlingen 
förutsätter det kan den upphandlande enheten 
alltså förutsätta t.ex. att gruppen har formen 
av ett aktiebolag på grund av faktorer som 
hänför sig till ekonomiska och juridiska 
skyldigheter och dito ansvar.  

 Den upphandlande enheten bör bedöma 
om gruppen har tillräckliga ekonomiska och 
tekniska förutsättningar för genomförande av 
upphandlingen utifrån de utredningar och 
förbindelser som gruppen har avgett. 

Enligt 2 mom. kan en kandidat eller an-
budsgivare också nyttiggöra andra enheters 

kapacitet för genomförande av upphandling-
en. En grupp får för genomförandet av upp-
handlingen utnyttja också kapaciteten hos 
deltagarna i gruppen eller hos andra enheter. 
Med kapaciteten hos andra enheter avses 
t.ex. den ekonomiska och tekniska kapacite-
ten hos företag som äger det företag som del-
tar i anbudsförfarandet eller hos företag inom 
samma koncern eller hos företagets partner-
företag. 

En kandidat eller anbudsgivare eller en 
grupp av dessa är skyldig att för den upp-
handlande enheten uppvisa dokumentation 
över sin ekonomiska och finansiella ställ-
ning, sina tekniska och yrkesmässiga kvalifi-
kationer och uppfyllandet av övriga krav. 
Som bevis kan framläggas t.ex. ett av enhe-
terna ingått åtagande om att ställa till förfo-
gande den kapacitet som är nödvändig för 
genomförandet av upphandlingen. Den upp-
handlande enheten bör bedöma om bevis-
ningen beträffande uppfyllandet av kraven är 
tillräcklig. 

EG-domstolen har behandlat hänvisning till 
andra enheters kapacitet i mål C-176/98 
Holst Italien (REG 1999, s. I-8607). I målet 
visade ett företag som deltagit i ett anbuds-
förfarande att kravet beträffande årsomsätt-
ning hade uppfyllts genom bevisning som 
gällde en delägares omsättning. Domstolen 
ansåg det vara tillåtet att en sådan utförare av 
tjänster som inte uppfyller minimikraven för 
deltagande i anbudsförfarandet kan hänvisa 
till en tredje parts kapacitet, som utföraren 
kan ty sig till vid genomförandet av upp-
handlingen. Det företag som deltar i anbuds-
förfarandet skall påvisa att kapaciteten står 
till förfogande. I gengäld skall den upphand-
lande enheten kontrollera att kapaciteten är 
tillgänglig under hela den tid som kontraktet 
omspänner. 

54 §. Val av anbud. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om förfaringssätten i anslut-
ning till valet av anbud. Paragrafen grundar 
sig på artikel 55 i försörjningsdirektivet samt 
skäl 55 i direktivingressen. Med vissa undan-
tag motsvarar den 29 § i den gällande basser-
viceförordningen. 

Den upphandlande enheten skall anta det 
anbud som för enheten totalekonomiskt sett 
är det mest fördelaktiga eller det som har det 
lägsta priset. I paragrafen ges exempel på så-
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dana jämförelsegrunder som används för 
jämförelse av anbud när kriteriet är att det to-
talekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet 
väljs. Förteckningen motsvarar förteckningen 
i 29 § 1 mom. i basserviceförordningen. 

Om det billigaste priset används som krite-
rium för valet av anbud, bör bland anbuden 
väljas det billigaste anbud som uppfyller de i 
anbudsförfrågan angivna kraven beträffande 
genomförandet av upphandlingen och an-
budsgivarnas egenskaper. 

Den upphandlande enheten prövar själv 
vilka jämförelsegrunder som skall användas 
när det anbud som antas skall vara det total-
ekonomiskt mest fördelaktiga. Jämförelse-
grunderna skall hänföra sig till föremålet för 
upphandlingen och vara objektiva och icke-
diskriminerande. De får dessutom inte ge den 
upphandlande enheten obegränsad valfrihet. 
Information om grunderna skall dessutom 
ingå i upphandlingsannonsen eller anbudsför-
frågan. EG-domstolen har fastställt de ovan 
nämnda principerna bl.a. i sina domar i mål 
C-31/87, Beentjes (REG, specialutgåvan 
1988, s. 4635), C-324/93, Evans Medical och 
Macfarlan Smith (REG 1995, s. I-563), C-
513/99, Concordia Bus Finland (REG 2002, 
s. I-7213) och C-19/00, SIAC Construction 
(REG 2001, s. I-7725). I nationell rättspraxis 
är det vedertaget att anse att det är möjligt att 
ingripa i den upphandlande enhetens pröv-
ningsrätt bara när enheten har gjort sig skyl-
dig till diskriminering vid uppställandet av 
urvalskriterier eller jämförelsegrunder. 

Bara sådana jämförelsegrunder som gäller 
föremålet för upphandlingen direkt kan anses 
hänföra sig till föremålet för upphandlingen. 
Sådana jämförelsegrunder är t.ex. kvalitet, 
pris eller leveranstid i fråga om den vara eller 
tjänst eller det byggarbete som är föremål för 
upphandlingen. Däremot kan sådana jämfö-
relsegrunder som saknar anknytning till fö-
remålet för upphandlingen inte användas som 
jämförelsegrund för anbuden. Jämförelse-
grunder av detta slag är t.ex. omständigheter 
som hänför sig till anbudsgivarföretagets 
verksamhet. 

Jämförelsegrunderna skall också vara icke-
diskriminerande. Det är därmed inte tillåtet 
att t.ex. använda jämförelsegrunder som 
gynnar vissa anbudsgivare, förutsätter ett ti-
digare avtalsförhållande mellan anbudsgiva-

ren och den upphandlande enheten eller gyn-
nar en lokal leverantör. Om föremålet för 
upphandlingen så kräver kan dock t.ex. lo-
kalkännedom förutsättas. En sådan grund får 
dock inte viktas på ett sätt som hindrar nya 
företagare från att etablera sig inom bran-
schen. 

De kriterier som används vid valet av an-
bud bör i regel ha en ekonomisk betydelse 
för den upphandlande enheten. Eftersom det 
är fråga om användning av allmänna medel 
bör de kostnader som upphandlingen föran-
leder ges tillräckligt stor vikt vid valet av an-
bud. I nationell rättspraxis har det ansetts att 
priset till följd av kraven på att offentlig upp-
handling skall vara fördelaktig bör tillmätas 
en tillräcklig betydelse i enlighet med upp-
handlingens karaktär. 

EG-domstolen har i domen i mål C-513/99, 
Concordia Bus Finland (REG 2002, s. I-
7213) ansett att det dock inte är nödvändigt 
att var och en av jämförelsegrunderna för to-
talekonomisk fördelaktighet ger den upp-
handlande enheten ekonomisk fördel, utan att 
också sådana omständigheter som inte är 
renodlat ekonomiska kan inverka på hur för-
delaktigt anbudet är. I sitt avgörande ansåg 
domstolen att det är tillåtet att beakta estetis-
ka egenskaper samt sådana miljöaspekter 
som inte medför omedelbar ekonomisk för-
del för den upphandlande enheten. 

Betydelse kan tillmätas inte bara de ome-
delbara direkta kostnader som upphandlingen 
föranleder utan också de kostnader som upp-
står under hela upphandlingens livslängd. 
Det kan vara fråga om t.ex. garantivillkor, 
underhållskostnader, kostnaderna för avfalls-
hantering eller åter försäljningsvärdet.  

Som jämförelsegrunder för anbuden bör 
man inte använda sådana grunder som 
anknyter till kandidaternas eller anbudsgi-
varnas egenskaper. Bedömningen av kandi-
daternas och anbudsgivarnas lämplighet skall 
göras innan anbuden bedöms och avskiljas 
från anbudsbedömningen. Anbudsjämförel-
sen bör omfatta anbud bara från sådana an-
budsgivare som kan anses ha förutsättningar 
att genomföra upphandlingen. De grunder 
som används vid bedömningen av kandida-
ternas och anbudsgivarnas egenskaper och de 
som används vid bedömningen av anbuden 
bör också avskiljas från varandra. EG-



 RP 50/2006 rd 
  

 

173

domstolen har i sin dom i mål C-315/01, Ge-
sellschaft für Abfallentsorgungs-Technik 
(GAT) (REG 2003, s. I-6351) ansett att man 
som jämförelsegrund för anbuden inte bör 
använda antalet referenser till produkter som 
bjudits ut till andra kunder utan att det är frå-
ga om en grund genom vilken det säkerställs 
att anbudsgivaren lämpar sig för fullgörande 
av kontraktet. Också högsta förvaltnings-
domstolen har i sina beslut (HFD 6.10.2004 
och HFD 12.12.2003 liggare 3202) ansett att 
man vid bedömningen av anbud inte bör an-
vända grunder som anknyter till anbudsgi-
varnas tekniska, ekonomiska och övriga för-
utsättningar utan grunder som hänför sig till 
föremålet för den upphandling som skall 
genomföras. 

Den upphandlande enheten bör vid jämfö-
relsen av anbud använda de jämförelsegrun-
der som den har fastställt. Det innebär att an-
buden skall jämföras utgående från alla jäm-
förelsegrunder och att tillämpningen av 
grunderna på anbudet skall motiveras i upp-
handlingsbeslutet. Enligt rättspraxis skall av 
anbudsjämförelsen tydligt framgå för alla 
anbuds vidkommande hur de har bedömts 
med avseende på var och en av jämförelse-
grunderna. Om anbuden har tilldelats poäng 
som skiljer sig från varandra skall av jämfö-
relsen framgå vad skillnaderna i poäng mel-
lan anbuden grundar sig på  För att anbuds-
jämförelsen skall vara insynsvänlig utan att 
vara tungrodd är det skäl att som jämförelse-
grund använda bara sådana faktorer utgående 
från vilka det går att bedöma anbudets pre-
stationsnivå i förhållande till definitionen av 
föremålet för upphandlingen och förhållandet 
mellan pris och kvalitet hos anbuden. Vid 
prövningen av vilka grunderna skall vara 
gäller det därmed att beakta anbudens jäm-
förbarhet med tillämpning av jämförelse-
grunderna. Enligt rättspraxis är den upphand-
lande enheten berättigad att vid anbudsjäm-
förelsen beakta bara sådana uppgifter som 
anbudsgivarna har angett i sina anbud. 

Paragrafens 2 och 3 mom. är nya och de 
grundar sig på skäl 55 tredje stycket i för-
sörjningsdirektivets ingress där det konstate-
ras att ”för att garantera likabehandling bör 
tilldelningskriterierna göra det möjligt att 
jämföra anbuden och bedöma dem på ett ob-
jektivt sätt. Om dessa villkor är uppfyllda, 

kan ekonomiska och kvalitativa tilldelnings-
kriterier, t.ex. uppfyllande av miljökrav, göra 
det möjligt för den upphandlande enheten att 
tillgodose den berörda allmänhetens behov, 
så som de är formulerade i specifikationerna 
för upphandlingen. Det är enligt samma vill-
kor som en upphandlande enhet får använda 
kriterier som syftar till att tillgodose sociala 
krav, särskilt för att tillgodose behov - fast-
ställda i specifikationerna för upphandlinge 
hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper 
till vilka förmånstagarna/användarna av de 
byggentreprenader, varor och tjänster som är 
föremål för upphandlingen hör". 

Enligt 2 mom. har den upphandlande enhe-
ten därmed rätt att vid anbudsbedömningen 
ta hänsyn också till ekonomiska eller kvalita-
tiva kriterier samt miljöfaktorer med anknyt-
ning till föremålet för upphandlingen som 
inte medför omedelbar nytta för den upp-
handlande enheten men har anknytning till 
allmänhetens behov. Bestämmelsen möjlig-
gör t.ex. att utsläpp som underskrider den 
maximinivå som fastställs i de tekniska spe-
cifikationerna beaktas vid jämförelsen av an-
bud. Sådana kriterier skall kunna mätas. 

Dessutom  möjliggörs användningen av så-
dana jämförelsegrunder som har anknytning 
till uppfyllandet av sociala krav och som de-
finieras i de tekniska specifikationerna. Så-
dana grunder bör anknyta till behoven hos 
särskilt missgynnade befolkningsgrupper till 
vilka förmånstagarna respektive användarna 
av de byggentreprenader, varor och tjänster 
som är föremål för upphandlingen hör. Där-
med är det vid anbudsbedömningen möjligt 
att beakta t.ex. lösningar som går utöver mi-
nimikraven i de tekniska specifikationerna 
och som underlättar passagen för personer 
med funktionshinder i en byggnad. Trots an-
vändningen av en sådan jämförelsegrund bör 
i den tekniska definition som gäller föremålet 
för upphandlingen anges sådana absoluta 
krav som har anknytning till beaktandet av 
behoven hos alla användare av föremålet för 
upphandlingen. 

I 3 mom. föreskrivs om angivandet av jäm-
förelsegrunderna och deras inbördes vikt-
ning. Jämförelsegrunderna bör nämnas i 
upphandlingsannonsen eller förfrågningsun-
derlaget. Den upphandlande enheten bör 
ange också viktningen av jämförelsegrunder-
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na eller ett rimligt variationsintervall för 
viktningarna. Viktningen kan anges på olika 
sätt, bl.a. i form av procent eller en relativ 
andel av en annan grund. För att flexibiliteten 
skall bibehållas kan viktningen anges också i 
form av en storleksklass eller ett variationsin-
tervall där vart och ett av de värden som till-
delas grunden skall placera sig. Avsikten 
med skyldigheten att ange jämförelsegrun-
derna är att främja upphandlingsförfarandets 
öppenhet och att möjliggöra en utvärdering 
av förfarandet i efterhand. Anbudsgivarna 
kan beakta jämförelsegrunderna när de utar-
betar anbud, vilket bidrar till att främja anbu-
dens jämförbarhet. 

Av grundad anledning kan den upphand-
lande enheten låta bli att ange viktningen av 
jämförelsegrunderna. En sådan avvikelse fö-
reslås vara möjlig t.ex. när det är fråga om en 
komplicerad upphandling som kan genomfö-
ras på olika sätt. Den upphandlande enheten 
bör härvid dock ange jämförelsegrunderna i 
viktighetsordning. Bestämmelsen grundar sig 
på artikel 55.2 i försörjningsdirektivet. Enligt 
29 § 2 mom. i den gällande basserviceför-
ordningen, som grundar sig på de tidigare 
upphandlings direktiven, skall bedömnings-
grunderna om möjligt anges i viktighetsord-
ning, när kriteriet för valet är att anbudet 
skall vara det totalekonomiskt mest fördelak-
tiga. Bestämmelsen har därmed inte förutsatt 
att viktningen av jämförelsegrunderna ut-
trycks och den har möjliggjort en praxis där 
den upphandlande enheten vid anbuds be-
dömningen har gett jämförelsegrunderna en 
viktning och ett relativt värde som anbudsgi-
varna inte har kunnat beakta när de utformat 
sina anbud. Avsaknaden av en uttrycklig be-
stämmelse om inbördes viktning har upplevts 
minska anbudsförfarandets öppenhet och an-
budsgivarnas rättsskydd. 

55 §. Exceptionellt låga anbud. I paragra-
fen föreslås bli föreskrivet om möjligheten 
att förkasta anbud med ett exceptionellt lågt 
pris och om förfarandena vid behandlingen 
av sådana anbud. Paragrafen grundar sig på 
artikel 57 i försörjningsdirektivet och mot-
svarar till sitt huvudsakliga innehåll 32 § i 
den gällande basserviceförordningen. 

Enligt 1 mom. har den upphandlande enhe-
ten rätt att förkasta anbud om anbudspriset är 
exceptionellt lågt. Avslag på exceptionellt 

låga anbud gör det möjligt att beakta ekono-
miska risker som ett otillräckligt anbudspris 
sannolikt föranleder den upphandlande enhe-
ten. Ett avslag bör därför basera sig på att det 
till det pris som anbudsgivaren erbjuder inte 
är möjligt att genomföra upphandlingen på 
det sätt som förutsätts i anbudsförfrågan. 

För att orsaken till det prismässigt excep-
tionellt låga anbudet skall utredas bör den 
upphandlande enheten skriftligen begära en 
utredning av anbudsgivaren om grunderna 
för anbudet. Den upphandlande enheten skall 
alltid ge anbudsgivaren i fråga en möjlighet 
att visa sin förmåga att genomföra upphand-
lingen på behörigt sätt trots det låga priset. 
Den upphandlande enheten kan därmed inte 
förkasta ett anbud enbart på basis av utred-
ningar som har lagts fram när anbudet läm-
nats, utan den bör granska grunderna för an-
budet genom ett separat förfarande efter att 
anbuden har öppnats. Enligt EG-domstolens 
dom i de förenade målen C-285/99 och C-
286/99 Impresa Lombardini (REG 2001 s. I-
9233) kan en upphandlande enhet inte be-
gränsa anbudsgivarens rätt att inlämna utred-
ningar, utan den skall vid bedömningen av ett 
prismässigt exceptionellt lågt anbud beakta 
alla utredningar som anbudsgivaren har in-
lämnat. 

I 2 mom. föreslås bli föreskrivet om de fak-
torer som den upphandlande enheten särskilt 
kan begära tilläggsuppgifter om. Förteck-
ningen är inte uttömmande, så den upphand-
lande enheten kan begära en utredning också 
om andra omständigheter som kan ligga till 
grund för det låga anbudspriset. Den upp-
handlande enheten bör utgående från utred-
ningarna bedöma möjligheterna för genomfö-
rande av upphandlingen och de risker som är 
förknippade med den. Orsaken till att an-
budspriset är lågt kan vara t.ex. ett fel vid 
kalkyleringen av anbudspriset, varvid den 
upphandlande enheten skall bedöma möjlig-
heterna att begära en precisering av anbudet. 
Prisskillnader mellan anbuden kan också 
bero på skillnader mellan företagen när det 
gäller de tekniska lösningarna, produktions-
effektiviteten, produktions- och leveranska-
paciteten, kapacitetsutnyttjandet eller kraven 
på täckning. Det kan också vara fråga om att 
anbudsgivaren strävar efter att erövra nya 
marknader. Orsaker av detta slag kan inte be-
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rättiga till att anbudet förkastas såsom varan-
de alltför lågt, om anbudsgivaren är kapabel 
att på ett tillförlitligt sätt visa sina möjlighe-
ter att genomföra upphandlingen. 

I rättspraxis har det ansetts att förfaranden 
där jämförelsen av anbuden har grundat sig 
på ett s.k. rätt pris eller ett genomsnittligt 
pris, varvid anbud innefattande ett pris som 
är lägre än detta inte har beaktats, strider mot 
upphandlingslagstiftningen. Det har emeller-
tid inte ansetts strida mot upphandlingslag-
stiftningen att man vid fastställandet av vad 
som är exceptionellt låga anbud använder sig 
av matematiska grunder, om dessa grunder är 
objektiva och icke-diskriminerande (t.ex. 
EG-domstolens dom i de förenade målen C-
285/99 och C-286/99, Impresa Lombardini 
(REG 2001, s. I-9233). 

Enligt 3 mom. kan den upphandlande enhe-
ten förkasta ett anbud också när det excep-
tionellt låga anbudspriset är en följd av att 
anbudsgivaren får olagligt statligt stöd. Syftet 
med bestämmelsen är att förebygga att stat-
ligt stöd får konkurrenssnedvridande verk-
ningar i strid med gemenskapens lagstiftning. 
De statliga stödåtgärderna omfattas av artik-
larna 87–89 i EG-fördraget. I EG- fördraget 
finns dessutom sektorspecifika bestämmel-
ser, s.k. allmänna undantag, bl.a. för jordbru-
kets vidkommande enligt artikel 36. Princi-
pen är att statligt stöd, varmed i vid bemär-
kelse avses olika förmåner som härrör ur of-
fentliga källor, såsom direkta understöd, för-
delaktiga lån, borgen och hyror som under-
stiger marknadspriset, är förbjudna i gemen-
skapen. Med statligt stöd avses också stöd 
som beviljas av andra än statliga myndighe-
ter, t.ex. stöd som kommuner eller regionala 
organisationer beviljar. En allmän definition 
av begreppet statligt stöd finns i artikel 87 i 
EG-fördraget och, för vissa sektorers del, i 
andra bestämmelser som ingår i fördraget. 

Den som enligt EG-fördraget är behörig att 
bedöma om stöd är godtagbara eller ej är 
kommissionen, som på basis av förhands-
meddelanden från medlemsstaterna beslutar 
om godtagbarheten. Den myndighet som pla-
nerar ett stödprogram ansvarar även för skyl-
digheten att lämna förhands meddelande. I 
Finland ansvarar handels- och industrimini-
steriet centralt för att meddelandena förmed-
las till kommissionen, och det lämnar också 

upplysningar om de godkända stödprogram-
men, frånsett stödprogrammen inom sektorn 
för jord- och skogsbruk. Upplysningar om de 
sistnämnda ges av jord- och skogsbruksmini-
steriet. Också den som beviljar stöd meddelar 
i regel i sitt beslut stödtagaren om det är frå-
ga om ett sådant stöd som omfattas av ge-
menskapens regelverk. 

Även andra offentliga stöd som omfattas av 
gemenskapens behörighet än de ovan nämn-
da kan betraktas som statliga stöd enligt 3 
mom. som kan bedömas som grund för ex-
ceptionellt låga anbudspriser. Därmed kan 
t.ex. annat olagligt statligt stöd berättiga den 
upphandlande enheten till att förkasta anbu-
det såsom varande alltför lågt. Situationerna 
bör undersökas i detalj. Anbudsgivaren är 
ansvarig för att ge en utredning om det stöd-
system som ligger till grund för det statliga 
stödet. 

Enligt artikel 57.3 i försörjningsdirektivet 
bör den upphandlande enheten underrätta 
kommissionen om den förkastar ett anbud 
när stödet strider mot gemenskapens regel-
verk. Det föreslås att bestämmelser om skyl-
digheten att underrätta kommissionen utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

56 §. Beaktande av stöd som ges av den 
upphandlande enheten vid jämförelse av an-
bud. I paragrafen finns bestämmelser om lik-
värdig behandling av anbudsgivarna när en 
sammanslutning eller inrättning som ägs av 
den upphandlande enheten deltar i anbuds-
förfarandet. Bestämmelsen gäller också si-
tuationer där den upphandlande enheten ger 
någon annan anbudsgivare ekonomiskt stöd 
som inverkar på anbudspriset. Genom be-
stämmelsen konkretiseras den i 2 § 1 mom. 
angivna principen om likvärdig behandling. 

Med avseende på stödjandet av en enhet 
inom den upphandlande enhetens egen orga-
nisation motsvarar bestämmelsen 6 § 3 mom. 
i den gällande upphandlingslagen och skäl 4 i 
försörjningsdirektivets ingress. Enligt 2 § i 
den föreslagna lagen får en sammanslutning 
eller inrättning som ägs av den upphandlande 
enheten delta i ett anbudsförfarande som den 
upphandlande enheten eller andra upphand-
lande enheter ordnar. En sådan enhet skall 
dock bemötas på samma sätt som andra par-
ter som deltar i anbudsförfarandet. 

Offentliga enheters deltagande i anbudsför-
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faranden som anbudsgivare får inte föranleda 
snedvridning av konkurrensen i förhållande 
till privata anbudsgivare. Därför skall ett an-
bud som lämnas av en enhet som hör till den 
upphandlande enhetens organisation vara 
jämförbart med de andra anbuden, vilket 
inom rättspraxis har ansetts förutsätta att alla 
relevanta kostnader skall beaktas vid jämfö-
relsen av anbud. I annat fall kan den upp-
handlande enhetens stöd till anbudsgivaren 
medföra att anbudspriset inte beskriver den 
faktiska kostnad som den upphandlande en-
heten förorsakas. Stödets inverkan skall utre-
das i varje enskilt fall för säkerställande av 
att upphandlingen görs så fördelaktigt som 
möjligt. 

57 §. Anbud som omfattar varor med ur-
sprung i tredje land. Till skillnad från upp-
handlingsdirektivet inbegriper försörjningsdi-
rektivet skyldigheten att vid upphandling 
gynna anbud som kommer från gemenska-
pens territorium. Den föreslagna bestämmel-
sen grundar sig på artikel 58 i försörjningsdi-
rektivet. Bestämmelsen har tagits in i direkti-
vet närmast av handelspolitiska skäl. Den 
gäller bara varuupphandling. 

Enligt 1 mom. kan anbud förkastas vid va-
ruupphandling om andelen varor med ur-
sprung i tredje land, dvs. länder med vilka 
EU inte har ett ömsesidigt avtal om öppnan-
de av marknaden för offentlig upphandling, 
uppgår till mer än hälften av värdet av varor-
na. Fastställandet av vad som är tredje land 
sker i enlighet med rådets förordning (EEG) 
nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrät-
tandet av en tullkodex för gemenskapen. Så-
dana tredje länder är i praktiken länder som 
står utanför det avtal om offentlig upphand-
ling som EU och EES-området eller WTO 
har slutit och med vilka gemenskapen inte 
har något bilateralt avtal om offentlig upp-
handling. 

Enligt 2 mom. skall den upphandlande en-
heten, när den inte vill förkasta ett anbud där 
andelen varor med ursprung i tredje land en-
ligt ovan uppgår till mer än hälften, tilldela 
de andra anbuden, dvs. europeiska anbud el-
ler anbud från länder med vilka avtalet om 
offentlig upphandling har slutits, en tre pro-
cent stor prisförmån vid anbudsjämförelsen. 

I 3 mom. tillåts dock avsteg från använd-
ningen av den ovan nämnda företrädesgrun-

den, om företräde skulle tvinga den upphand-
lande enheten att anskaffa utrustning med 
andra tekniska egenskaper än den befintliga 
utrustningen med åtföljande oförenlighet. 

I 4 mom. konstateras att bestämmelsen inte 
tillämpas på sådana tredje länder med vilka 
Europeiska unionen har ingått avtal för sä-
kerställande av att gemenskapens företag ga-
ranteras likvärdigt och faktiskt tillträde till 
marknaderna i dessa stater i förhållande till 
staternas egna företag. 
 
7 kap Beslut om upphandling, delgiv-

ning och upphandlingskontrakt 

58 §. Beslut om upphandling och del giv-
ning. Paragrafen motsvarar 7 a § i den änd-
ring av upphandlingslagen som trädde i kraft 
den 1 februari 2005 (21/2005). I 1 mom. fö-
reskrivs om den upphandlande enhetens 
skyldighet att fatta ett särskilt skriftligt beslut 
om upphandlingsförfarandets utgång. Beslu-
tet skall innehålla de väsentliga uppgifterna 
om avgörandet av anbudsförfarandet samt 
om de viktigaste faktorer som påverkat avgö-
randet, såsom den segrande anbudsgivarens 
namn, urvalsgrunderna för kandidaten, an-
budsgivaren och anbudet samt hur de tilläm-
pats. Av beslutet skall även framgå motiver-
ingen till direktupphandling använts. 

Skriftliga beslut skall även fattas om de öv-
riga avgöranden som påverkar kandidaternas 
och anbudsgivarnas ställning. Sådana avgö-
randen är till exempel uteslutning av en kan-
didat eller en anbudsgivare ur anbudsförfa-
randet. Den upphandlande enheten får dock 
själv avgöra i vilket skede den tillkännager 
de avgöranden som den gjort under behand-
lingen av anbuden. Den upphandlande enhe-
ten skall dock i enlighet med principerna för 
en god förvaltning så snabbt som möjligt un-
derrätta berörda parter om de avgöranden den 
träffat. 

Till beslutet skall fogas en skriftlig anvis-
ning om hur ärendet kan föras till marknads-
domstolen (anvisning om hur man söker änd-
ring). 

Tidsfristen för sökande av ändring och 
slutande av kontrakt börjar löpa från det att 
den sökande har fått eller anses ha fått del av 
det motiverade beslutet och om anvisningen 
om hur man söker ändring. Beslutet och an-
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visningen om hur man söker ändring kan 
delges som normal brevförsändelse. Besluts-
förfarandet, och därmed även delgivandet, 
omfattas av de allmänna bestämmelserna i 
förvaltningslagen (434/2003) och kommunal-
lagen (365/1995). Den upphandlande enheten 
kan således enligt prövning även använda 
andra former av delgivning, såsom bevislig 
delgivning, vilket motsvarar nuvarande prax-
is. Om inte något annat visas anses delgiv-
ningen ha skett den sjunde dagen efter det att 
brevet sändes. 

Enligt 2 mom. iakttas i fråga om anvisning-
en om hur man söker ändring i tillämpliga 
delar bestämmelserna om besvärsanvisning i 
förvaltningsprocesslagen. 

59 §. Slutande av upphandlingskontrakt. 
Paragrafen motsvarar och 7 a § i den nuva-
rande upphandlingslagen. Enligt paragrafen 
skall den upphandlande enheten sluta ett 
skriftligt kontrakt om upphandlingen genom 
vilket beslutet genomförs. Eftersom försörj-
nings lagen gäller endast upphandlingar som 
överstiger EU:s tröskelvärden omfattas all 
upphandling som ingår i lagens tillämp-
ningsområde av den föreskrivna tiden om 21 
dagar. Väntetiden börjar således löpa från 
delgivningen av beslutet. Vid definitionen av 
väntetidens längd har man beaktat den tids-
frist på 14 dagar som fastställts för anvis-
ningen om hur man söker ändring hos mark-
nadsdomstolen samt sju dagar för en eventu-
ell behandling vid marknadsdomstolen, då 
marknadsdom stolen vid behov kan vidta åt-
gärder för avbrytande av upphandlingen. 
Rätts medelsdirektiven och EG-domstolens 
tolkning i domen i mål C-81/98, Alcatel 
(REG 1999, s. I-7671) förutsätter ett förfa-
rande för sökande av ändring, där den änd-
ringssökande om förutsättningarna uppfylls 
kan få beslutet i fråga hävt. Bestämmelsen i 
fråga säkerställer de förutsättningar som 
rättsmedelsdirektiven kräver. Bestämmelsen 
gör det möjligt för marknadsdomstolen att 
ingripa i ärendet och att säkerställa använd-
ningen av primära påföljder. Den upphand-
lande enheten bör i samband med delgiv-
ningen av beslutet meddela att kontraktet inte 
sluts genom beslutet, utan genom ett kontrakt 
som sluts senare, vilket kan ske först efter 
den tidsfrist som fastställs i denna paragraf. 

Enligt paragrafen kan en avvikelse från 

tidsfristen på 21 dagar göras, om tilldelning-
en av kontraktet är absolut nödvändig på 
grund av tvingande allmänt intresse eller av 
någon annan oförutsebar omständighet som 
inte beror på den upphandlande enheten. Så-
dana omständigheter kan till exempel gälla 
människors hälsa och säkerhet eller extrem 
brådska. En ytterligare förutsättning är att det 
är absolut nödvändigt att kontraktet sluts 
omedelbart. Brådskan bör bottna i orsaker 
som den upphandlande enheten inte rimligt-
vis har kunnat förutse. Som sådan brådska 
som avses i bestämmelsen kan inte betraktas 
den omständigheten att den upphandlande 
enheten dröjt med att genomföra upphand-
lingen. En upphandlande enhet som åberopar 
bestämmelsen måste i sitt beslut fastställa or-
sakerna till avvikelsen och kunna visa att 
förutsättningar för tillämpning av grunden 
för avvikelse finns. 

60 §. Hemlighållande av handlingar. Det 
föreslås att i denna paragraf föreskrivs om 
offentlighet för de handlingar som hänför sig 
till anbudsförfarandet och om anbudsparter-
nas rätt att få information. Paragrafen grun-
dar sig på bestämmelserna i 13 och 14 § i den 
gällande upphandlingslagen samt artikel 13 i 
försörjningsdirektivet.  

Enligt 14 § 1 mom. i den gällande upp-
handlingslagen gäller angående rätten för 
dem som har deltagit i en anbudstävlan att få 
information om anbudshandlingarna i till-
lämpliga delar vad som i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
föreskrivs om parters rätt att få information. I 
2 mom. i nämnda paragraf föreskrivs om 
skyldigheten att hemlighålla näringsidkares 
affärs- eller yrkeshemligheter. I den gällande 
upphandlingslagen ingår inga bestämmelser 
om tillämpning av offentlighetslagen på så-
dana upphandlande enheter som inte är myn-
digheter. 

I paragrafen föreslås bli föreskrivet om 
sekretess i fråga om handlingar och om tyst-
nadsplikt i fråga om upplysningar, förbud 
mot nyttjande av upplysningar och parternas 
rätt att få information genom hänvisningar 
till relevanta paragrafer i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet. Det före-
slås i paragrafen att de nämnda lagrum som 
gäller tystnadsplikt, förbud mot utnyttjande 
och rätt att få information skall tillämpas 
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också när det inte är fråga om myndigheter 
enligt 4 § i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet. Därmed tillämpas de sär-
skilt nämnda bestämmelserna om offentlighet 
likartat av alla upphandlande enheter som av-
ses i 5 §, oberoende av om de är myndigheter 
enligt offentlighetslagen eller ej. Således bör 
t.ex. offentligrättsliga inrättningar, offentliga 
företag samt enheter som stöder sig på en 
särskild rättighet eller ensamrätt följa mot-
svarande offentlighetsbestämmelser som 
upphandlande enheter i myndighetsställning. 

Tillämpliga är enligt paragrafen 11, 13–14, 
16, 22–24 och 35 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. I den nämnda 
11 § bestäms om en parts rätt att ta del av en 
handling, i 13 § om begäran om att få ta del 
av en handling, i 14 § om beslut om att en 
handling lämnas ut och i 16 § om hur en 
handling skall lämnas ut. Lagens 22–24 § 
gäller handlingssekretess, och i 24 § uppräk-
nas sekretessbelagda myndighetshandlingar. 
Bestämmelser om straff för brott mot skyl-
digheten att iaktta handlingssekretess, tyst-
nadsplikt och förbudet att utnyttja uppgifter 
finns i lagens 35 §. Beslut som gäller utläm-
nande av handlingar och som fattas av andra 
upphandlande enheter än myndigheter som 
avses i offentlighetslagen kan överklagas hos 
förvaltningsdomstolen i enlighet med för-
valtningsprocesslagen. 

Paragrafen gäller inte myndigheter som av-
ses i 4 § i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet och som också i fråga om 
anbudsförfarandet iakttar vad som bestäms i 
den nämnda lagen. Beslut som gäller utläm-
nande av handlingar kan överklagas i enlig-
het med 33 § i offentlighetslagen. 
 
8 kap.  Rättsskyddsmedel och särskil-

da bestämmelser 

61 §. Rättsskyddsmedel.  För rättsskydds-
medlens vidkommande föreslås att motsva-
rande bestämmelser i upphandlingslagen 
skall iakttas. Rättsskyddsmedlen är desamma 
enligt den gällande upphandlingslagen, från-
sett 11 a § i den gällande upphandlingslagen, 
som innehåller bestämmelser om Europeiska 
kommissionens förlikningsförfarande vid 
upphandling som upphandlande enheter inom 
försörjningssektorerna vidtar. I praktiken har 

frivilligt förlikningsförfarande inte tillgripits 
en enda gång, och bestämmelser om förfa-
randet föreslås inte ingå i den nya lagen. Be-
stämmelsen har baserat sig på artiklarna 9–11 
i rådets direktiv 92/13/EEG om samordning 
av lagar och andra författningar om gemen-
skapsregler om upphandlings förfaranden 
tillämpade av företag och verk inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikations 
sektorerna. 

62 §. Lämnande av uppgifter. Enligt para-
grafen skall de upphandlande enheterna vara 
skyldiga att lämna statistikutredningar och 
andra utredningar med anknytning till upp-
handlingen i den omfattning som förutsätts i 
försörjningsdirektivet. Bestämmelser om sta-
tistikutredningar och andra utredningar finns 
i artiklarna 49, 50 och 67 i direktivet. I flera 
andra artiklar uppställs dessutom skyldighe-
ter som gäller inlämnandet av utredningar till 
kommissionen. Närmare om uppgifternas in-
nehåll föreskrivs genom förordning av stats-
rådet. 

63 §. Närmare bestämmelser. Artikel 15 i 
försörjningsdirektivet innehåller bestämmel-
ser om dynamiska inköpssystem och artikel 
56 innehåller bestämmelser om elektroniska 
auktioner. Det är fråga om nya system som 
gäller elektroniska förfaranden och där för-
ändringar är att vänta på grund av den tek-
niska utvecklingen. Närmare bestämmelser 
om dem föreslås därför bli utfärdade genom 
förordning av statsrådet. 

Bestämmelser föreslås bli utfärdade senare 
när det gäller tillämpningen av försörjnings-
lagen vid upphandling av också posttjänster. 

64 §. Ikraftträdande och övergångs be-
stämmelser. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om lagens ikraftträdande och om 
övergångsbestämmelserna. 
 
2.  Närmare bestämmelser och 

föreskrifter 

I båda lagförslagen ingår en fullmakt att 
genom förordning av statsrådet utfärda när-
mare bestämmelser om de skyldigheter i 
samband med upphandlingsförfaranden som 
närmast grundar sig på direktiven, såsom 
skyldigheten att annonsera, kommunikations-
sätten, mottagarna av annonserna, de kom-
munikationsmedel som används för att 
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skicka annonserna, innehållet i annonserna, 
publiceringen av dem samt övriga faktorer i 
anknytning till annonserings skyldigheten. 
Genom förordning föreskrivs dessutom om 
de förfaranden som tillämpas vid kommuni-
kation, skyldigheterna beträffande statistikfö-
ring samt den upphandlande enhetens skyl-
dighet att utarbeta utredningar om upphand-
lings förfaranden och upphandlingsbeslut 
som skall sändas till institutionerna inom Eu-
ropeiska uninonen. Det föreslås att den för-
teckning över centrala förvaltningsmyndig-
heter gällande Finland som ingår som bilaga 
IV till upphandlingsdirektivet skall sättas i 
kraft genom förordning av statsrådet. Ikraft-
sättandet av förteckningen genom förordning 
möjliggör en smidig uppdatering av den när 
ändringar i Världshandelsorganisationens av-
tal om offentlig upphandling (GPA) kräver 
det. Genom förordning av statsrådet kan vid 
behov föreskrivas om förutsättningarna för 
användning av dynamiska inköpssystem och 
elektroniska auktioner samt de krav som 
anknyter till förfarandet. Om tillämpningen 
av lagen vid upphandlingar som genomförs 
av enheter inom sektorn för posttjänster före-
skrivs vid behov genom förordning. Genom 
förordning av statsrådet kan utfärdas närmare 
bestämmelser om verkställandet av upphand-
lingslagens syfte enligt 1 § och de principer 
som skall iakttas enligt 2 § inom ramen för 
statsförvaltningens upphandling. 

3.  Ikraftträdande 

Enligt upphandlingsdirektivet och försörj-
ningsdirektivet skulle  medlemsstaterna ha 
satt i kraft de bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
dessa direktiv senast den 31 januari 2006. 

Lagarna tillämpas på upphandling vars 
upphandlingsförfarande inleds efter lagens 
ikraftträdande. På upphandlingar som har in-
letts innan lagarnas ikraftträdande tillämpas 
gällande bestämmelser vid tidpunkten för la-
garnas ikraftträdande. 
 
 
4.  Lagstif tningsordning 

Enligt 80 § i grundlagen skall om grunder-
na för en enskilds rättigheter och skyldighe-
ter föreskrivas genom lag. För närvarande fö-
reskrivs om offentlig upphandling i en lag 
och förordningar. Gällande lag och föreskrif-
terna på förordningsnivå ersätts med två la-
gar i enlighet med direktiven om offentlig 
upphandling. Om vissa bestämmelser som 
närmast är av teknisk karaktär föreskrivs i 
förordningar. Vid beredningen av propositio-
nen har det ansetts att propositionen kan 
överlämnas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Lag 

om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

DEL I 

Gemensamma bestämmelser om principer 
och tillämpningsområde 

1 kap. 

Syfte och principer 

1 §  

Lagens syfte 

De statliga och kommunala myndigheterna 
samt övriga upphandlande enheter skall kon-
kurrensutsätta sin upphandling så som före-
skrivs i denna lag.  

Syftet med lagen är att effektivera använd-
ningen av allmänna medel, främja upphand-
ling av hög kvalitet och garantera jämlika 
möjligheter för företag och andra sam-
manslutningar att erbjuda varor, tjänster och 
byggentreprenader vid anbudsförfaranden för 
offentlig upphandling. 

Genom denna lag genomförs Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/18/EG om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster, nedan upphandlingsdirektivet, samt 
rådets direktiv 89/665/EEG om samordning 
av lagar och andra författningar för prövning 
av offentlig upphandling av varor och bygg- 

och anläggningsarbeten, nedan rättsmedels-
direktivet. 
 
 

2 §  

Principer för offentlig upphandling 

Den upphandlande enheten skall utnyttja 
befintliga konkurrensförhållanden, behandla 
deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 
agera öppet och med beaktande av proportio-
nalitetskraven. 

De upphandlande enheterna skall sträva ef-
ter att ordna sin upphandling så att den kan 
genomföras på ett så ekonomiskt och syste-
matiskt sätt som möjligt samt i form av så 
ändamålsenliga helheter som möjligt med 
beaktande av miljöaspekterna. För att minska 
de administrativa uppgifterna i anslutning till 
upphandlingen kan de upphandlande enhe-
terna utnyttja ramavtal samt genomföra ge-
mensamma upphandlingar, eller utnyttja and-
ra samarbetsmöjligheter vid anbudsförfaran-
den för offentlig upphandling. 

Om en kandidat eller anbudsgivare i an-
budsförfarandet är en sammanslutning eller 
en inrättning som ägs av den upphandlande 
enheten eller en annan upphandlande enhet 
skall denna bemötas på samma sätt som öv-
riga kandidater och anbudsgivare. 
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3 §  

Skyldighet att inte diskriminera i service-
verksamhet som bygger på särskilda rättig-

heter och ensamrätt 

Om en upphandlande enhet beviljar någon 
annan än en upphandlande enhet särskilda 
rättigheter eller ensamrätt att bedriva offent-
lig serviceverksamhet, skall det bestämmas 
att denna enhet i sin upphandling i samband 
med nämnda serviceverksamhet skall tilläm-
pa förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet. 
 
 

4 § 

Villkor enligt Världshandelsorganisationens 
avtal om offentlig upphandling 

Vid upphandling som omfattas av tillämp-
ningsområdet för Världshandelsorganisatio-
nens avtal om offentlig upphandling (FördrS 
5/1995) skall på anbudsgivare och anbud från 
andra avtalsslutande stater tillämpas samma 
villkor som de som tillämpas på anbudsgiva-
re och anbud från Finland och andra med-
lemsstater i Europeiska unionen. 

 
 
 

5 § 

Definitioner 

I denna lag och i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den avses med 

1) upphandlingskontrakt ett skriftligt kon-
trakt som slutits mellan en eller flera upp-
handlande enheter och en eller flera leveran-
törer och som avser utförande av byggentre-
prenad, upphandling av varor eller utförande 
av tjänster mot ekonomiskt vederlag, 

2) byggentreprenadkontrakt ett upphand-
lingskontrakt som syftar till utförande eller 
både projektering och utförande av sådana 
byggarbeten eller byggentreprenader som 
kan hänföras till en verksamhet som avses i 
bilaga C; med byggentreprenadkontrakt av-
ses även utförande, oavsett form, av byggent-
reprenader som uppfyller de krav som den 

upphandlande enheten ställer; med byggent-
reprenad kan avses en entreprenad för hus-, 
jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar 
en ekonomisk eller teknisk helhet, 

3) varuupphandlingskontrakt ett upphand-
lingskontrakt som avser annat än byggentre-
prenader; ett varuupphandlingskontrakt syf-
tar till köp, leasing, hyra eller upphandling på 
avbetalning med eller utan köpoption av en 
vara; som varuupphandlingskontrakt anses 
även ett sådant upphandlingskontrakt som 
utöver upphandling av varor även omfattar 
monterings- och installationsarbeten, 

4) tjänsteupphandlingskontrakt ett kontrakt 
som avser annat än offentliga byggentrepre-
nader och offentlig varuupphandling och som 
syftar till utförande av tjänster; som tjänste-
upphandlingskontrakt anses även ett sådant 
upphandlingskontrakt som utöver tjänster 
även omfattar varor, om tjänsternas värde 
överstiger varornas värde; som tjänsteupp-
handlingskontrakt anses dessutom ett upp-
handlingskontrakt som utöver tjänster även 
omfattar byggarbeten enligt bilaga C, 

5) byggkoncession ett kontrakt av samma 
typ som ett byggentreprenadkontrakt med 
den skillnaden att ersättningen för byggarbe-
tet utgörs antingen av endast rätten att utnytt-
ja anläggningen eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning, 

6) tjänstekoncession ett kontrakt av samma 
typ som ett tjänsteupphandlingskontrakt med 
den skillnaden att ersättningen för utförandet 
av tjänsterna utgörs antingen av en rätt att ut-
nyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning, 

7) leverantör en fysisk eller juridisk per-
son, offentlig enhet eller grupp av ovan av-
sedda som på marknaden erbjuder varor, 
tjänster, byggarbeten eller byggentreprena-
der, 

8) kandidat en leverantör som anmält in-
tresse för att delta i ett selektivt eller förhand-
lat förfarande eller en konkurrenspräglad dia-
log, 

9) anbudsgivare en leverantör som lämnar 
ett anbud, 

10) öppet förfarande ett upphandlingsförfa-
rande där den upphandlande enheten publice-
rar en upphandlingsannons om upphandling-
en och där alla intresserade leverantörer får 
lämna anbud; utöver upphandlingsannonsen 
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kan den upphandlande enheten sända en an-
budsförfrågan till de leverantörer som den 
anser vara lämpliga, 

11) selektivt förfarande ett upphandlings-
förfarande där den upphandlande enheten 
publicerar en upphandlingsannons om upp-
handlingen och i vilket intresserade leveran-
törer kan begära att få delta; endast de kandi-
dater som den upphandlande enheten utser 
får lämna anbud, 

12) förhandlat förfarande ett upphand-
lingsförfarande där den upphandlande enhe-
ten publicerar en upphandlingsannons om 
upphandlingen och i vilket intresserade leve-
rantörer kan begära att få delta; den upphand-
lande enheten förhandlar om villkoren för 
upphandlingskontraktet med de leverantörer 
som den utser, 

13) direktupphandling ett upphandlingsför-
farande där den upphandlande enheten utan 
att publicera någon upphandlingsannons ut-
ser en eller flera leverantörer att delta i förfa-
randet och förhandlar om villkoren för kon-
traktet med dem, 

14) konkurrenspräglad dialog ett upphand-
lingsförfarande där den upphandlande enhe-
ten publicerar en upphandlingsannons om 
upphandlingen och i vilket alla leverantörer 
kan begära att få delta; den upphandlande 
enheten för en dialog med de godkända kan-
didaterna för att nå fram till en eller flera 
lösningar som kan tillgodose enhetens behov 
och som utgör grunden för de anbud som de 
utvalda kandidaterna inbjuds att lämna, 

15) ramavtal ett avtal som ingås mellan en 
eller flera upphandlande enheter och en eller 
flera leverantörer i syfte att fastställa villko-
ren för upphandlingskontrakt som ingås un-
der en viss tidsperiod, såsom priser och pla-
nerade kvantiteter, 

16) projekttävling ett förfarande där den 
upphandlande enheten kan skaffa ett sådant 
underlag för exempelvis planläggning, stads-
planering, arkitektur, formgivningsteknik el-
ler databehandling som en jury utser till vin-
nande bidrag i en tävling; i tävlingen kan pri-
ser delas ut, 

17) dynamiskt inköpssystem ett helt elek-
troniskt förfarande för upphandling av sådant 
som vanligen används och finns allmänt till-
gängligt på marknaden; upphandlingsförfa-
randet är tidsbegränsat och under hela varak-

tigheten öppet för varje leverantör som upp-
fyller kriterierna och som har lämnat ett pre-
liminärt anbud som överensstämmer med an-
budsförfrågan, 

18) elektronisk auktion ett upprepat förfa-
rande med hjälp av elektroniska medel för att 
presentera lägre priser eller nya värden för 
vissa delar av anbuden, vilket genomförs ef-
ter en första fullständig utvärdering av anbu-
den och möjliggör en rangordning av anbu-
den på grundval av automatiska utvärde-
ringsmetoder; byggentreprenader och sådana 
tjänsteupphandlingar som innehåller intellek-
tuella prestationer kan inte bli föremål för 
elektronisk auktion, 

19) teknisk specifikation fastställda egen-
skaper hos den vara, den tjänst eller det ma-
terial som är föremål för upphandlingen; så-
dana egenskaper är bland annat kvalitetsnivå 
och miljöskyddsnivå, projektering, överens-
stämmelse med krav och ändamålsenlighet 
samt bedömning av produktens bruksegen-
skaper, produktens säkerhet och mått, be-
teckning under vilken produkten saluförs, 
terminologi, symboler, provning och prov-
ningsmetoder samt krav på förpackning, 
märkning, etiketter, bruksanvisningar, pro-
duktionsprocesser och produktionsmetoder 
samt krav beträffande förfaranden vid be-
dömning av överensstämmelse; egenskaper 
som vid offentliga byggentreprenader fast-
ställs genom tekniska specifikationer är 
dessutom bestämmelser om projektering, 
kostnadsberäkning, provning och kontroll, 
villkoren för att arbetet skall godkännas, 
byggmetoder samt byggteknik och andra 
tekniska villkor som hänför sig till det färdi-
ga arbetet och material eller delar som ingår i 
det, 

20) teknisk definition en europeisk stan-
dard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en 
officiell teknisk definition, en internationell 
standard, en teknisk referens, en nationell 
standard, ett nationellt tekniskt godkännande 
samt något annat nationellt dokument som 
hänför sig till projektering, beräkning, ge-
nomförande av arbeten eller användningen 
av varan, 

21) standard en teknisk definition som 
godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan 
för upprepad och kontinuerlig tillämpning 
och som har offentliggjorts som standard och 
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med vilken överensstämmelse inte är obliga-
torisk; en standard kan vara 

a) internationell, dvs. antagen av ett inter-
nationellt standardiseringsorgan och tillgäng-
lig för allmänheten, 

b) europeisk, dvs. antagen av ett europeiskt 
standardiseringsorgan och tillgänglig för all-
mänheten, eller 

c) nationell, dvs. antagen av ett nationellt 
standardiseringsorgan och tillgänglig för all-
mänheten, 

22) europeiskt tekniskt godkännande en 
positiv teknisk bedömning av en för ett visst 
ändamål avsedd byggprodukts lämplighet för 
detta ändamål vilken lämnats av ett godkän-
nandeorgan utsett av en medlemsstat i Euro-
peiska unionen; godkännandet grundar sig på 
uppfyllandet av de väsentliga kraven beträf-
fande byggnadsverket, på basis av vilka de 
för produkten kännetecknande egenskaperna 
har definierats, samt på en definition av an-
vändningsförhållandena, 

23) officiell teknisk definition en teknisk 
definition som har erkänts av medlemsstater-
na i Europeiska unionen och som har offent-
liggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning, 

24) teknisk referens vilken som helst annan 
teknisk definition än en officiell standard, 
som har framställts av ett europeiskt standar-
diseringsorgan i enlighet med förfaranden 
som beaktar marknadens behov, 

25) erkänt organ provnings- eller kalibre-
ringslaboratorier och kontroll- och certifie-
ringsorgan som uppfyller tillämpliga europe-
iska standarder; den upphandlande enheten 
skall också godta intyg utfärdade av erkända 
organ i andra medlemsstater i Europeiska 
unionen, 

26) gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (CPV) den tillämpliga nomen-
klatur som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig upp-
handling (CPV), 

27) skriftlig varje enhet av ord eller siffror 
som kan läsas, återges och sedan meddelas; 
denna enhet kan innehålla uppgifter som går 
att överföra eller lagra med elektroniska me-
del, 

28) elektroniska medel medel som utnyttjar 
elektronik för behandling och lagring av data 

samt sänder, överför och tar emot informa-
tion via kabel, radiovågor, på optisk eller nå-
gon annan elektromagnetisk väg.  
 

2 kap. 

Tillämpningsområde 

6 § 

Upphandlande enheter 

Upphandlande enheter som avses i denna 
lag är 

1) statens, kommunernas och samkommu-
nernas myndigheter, 

2) evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkosamfundet samt deras församling-
ar och övriga myndigheter, 

3) affärsverk enligt lagen om statliga af-
färsverk (1185/2002), 

4) offentligrättsliga organ; med offentlig-
rättsligt organ avses en juridisk person som 
särskilt har inrättats för att tillgodose sådana 
behov i det allmännas intresse som inte har 
industriell eller kommersiell karaktär, och 

a) som till största delen finansieras av en 
upphandlande enhet som avses i 1– 4 punk-
ten,  

b) vars ledning står under kontroll av en 
upphandlande enhet som avses i 1– 4 punk-
ten, eller 

c) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kon-
trollorgan mer än hälften av ledamöterna ut-
ses av en upphandlande enhet som avses i 1–
4 punkten, samt 

5) varje upphandlare, om upphandlaren för 
upphandlingen har fått understöd av en upp-
handlande enhet som avses i 1– 4 punkten till 
ett belopp som överstiger hälften av upp-
handlingens värde.  

Bestämmelser om tillämpningen av denna 
lag på evangelisk-lutherska kyrkans verk-
samhet finns i kyrkolagen (1054/1993). 
 

7 § 

Allmänna undantag från tillämpningsområ-
det i fråga om upphandling 

Denna lag tillämpas inte på upphandling 
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1) som omfattas av sekretess eller vars ge-
nomförande förutsätter lagstadgade särskilda 
säkerhetsåtgärder, eller då detta krävs med 
hänsyn till skyddet av centrala statliga säker-
hetsintressen, 

2) vars föremål huvudsakligen lämpar sig 
för militärt bruk, eller 

3) som omfattas av andra förfaranderegler 
och som görs  

a) i enlighet med ett internationellt avtal 
som ingåtts mellan Finland och ett eller flera 
tredje länder och som omfattar varor eller 
byggentreprenader avsedda att genomföra el-
ler utnyttja en byggentreprenad som är ge-
mensam för de undertecknande staterna eller 
tjänster avsedda att genomföra eller utnyttja 
ett projekt som är gemensamt för de under-
tecknande staterna;  

b) i enlighet med en internationell organi-
sations särskilda förfarande, eller 

c) i enlighet med ett internationellt avtal 
som slutits i samband med stationering av 
trupper och som gäller företag i någon av Eu-
ropeiska unionens medlemsstater eller ett 
tredje land. 

Med avvikelse från bestämmelserna i 1 
mom. 3 a-punkten tillämpas lagen dock på 
utrikesförvaltningens upphandling som grun-
dar sig på utvecklingssamarbetsavtal. 
 

8 § 

Undantag från tillämpningsområdet i fråga 
om tjänsteupphandling 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-
handlingskontrakt som gäller 

1) förvärv eller hyra, oavsett finansierings-
form, av mark, befintliga byggnader eller an-
nan fast egendom eller rättigheter till sådan, 

2) anskaffning, utveckling, produktion eller 
samproduktion av programmaterial avsett för 
idkare av televisions- och radioverksamhet 
samt sändningstid, 

3) skiljemanna- och förlikningstjänster, 
4) centralbankstjänster eller finansiella 

tjänster i samband med utfärdande, förvärv, 
försäljning eller överlåtelse av värdepapper 
eller andra finansiella instrument, däribland 
den upphandlande enhetens transaktioner för 
att skaffa pengar eller kapital, 

5) arbetsavtal,  

6) andra forsknings- och utvecklingstjäns-
ter än sådana som uteslutande är till nytta för 
en upphandlande enhet i dess egen verksam-
het, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten 
helt och hållet betalas av den upphandlande 
enheten; eller 

7) anskaffning av utsläppsenheter enligt 
Kyotoprotokollet  (FördrS 61/2004). 

Med avvikelse från bestämmelserna i 1 
mom. 1 punkten tillämpas lagen på kontrakt 
om finansiella tjänster som ingås samtidigt 
med, före eller efter varje slag av förvärvs- 
eller hyreskontrakt. 
 
 

9 § 

Upphandling inom sektorerna vatten, energi, 
transporter och posttjänster 

Denna lag tillämpas inte på upphandling 
för verksamhet i enlighet med lagen om för-
farandena vid upphandling inom sektorerna 
vatten, energi, transporter och posttjänster (      
), nedan försörjningslagen, med undantag för 
upphandling inom sektorn för posttjänster i 
enlighet med lagens 9 § till utgången av den 
övergångsperiod som avses i 87 § i denna 
lag. Denna lag tillämpas inte heller på sådan 
upphandling för verksamhet enligt försörj-
ningslagen som i nämnda lag har befriats 
från lagens tillämpningsområde. 

Denna lag tillämpas inte på sådan upphand-
ling för verksamhet som avses i försörjnings-
lagen vars värde inte överstiger EU-
tröskelvärdena enligt 12 § i försörjningsla-
gen.  

 
 

10 §  

Upphandling hos enheter anknutna till den 
upphandlande enheten 

Denna lag tillämpas inte på upphandling 
som den upphandlande enheten företar hos 
sådana enheter som är formellt fristående 
från den och självständiga med tanke på be-
slutsfattandet, om den upphandlande enheten 
ensam eller tillsammans med andra upphand-
lande enheter övervakar enheten på samma 
sätt som den övervakar egna verksamhets-
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ställen och om enheten bedriver huvuddelen 
av sin verksamhet tillsammans med de upp-
handlande enheter som utövar ett bestäm-
mande inflytande över den.  
 

11 § 

Upphandling hos inköpscentral 

En upphandlande enhet som anskaffar va-
ror, tjänster eller byggentreprenader via en 
inköpscentral anses ha följt denna lag, under 
förutsättning att inköpscentralen har följt 
den. 

Med inköpscentral avses en sådan upp-
handlande enhet som anskaffar varor eller 
tjänster för de upphandlande enheter som di-
rekt eller indirekt äger den eller som sluter 
upphandlingskontrakt  eller ramavtal om va-
ror, tjänster eller byggentreprenader för des-
sa. Det förutsätts då att inköpscentralen skö-
ter de ovan nämnda uppgifterna och att den 
uttryckligen har grundats för att sköta dessa 
uppgifter eller att skötseln av dessa uppgifter 
har bestämts eller fastställts som inköpscen-
tralens verksamhetsområde. 
 
 

12 §  

Tjänsteupphandling som grundar sig på en-
samrätt 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-
handling hos en annan upphandlande enhet 
på grundval av en ensamrätt för produktion 
av tjänster som denna beviljats genom en lag, 
förordning eller administrativ bestämmelse i 
enlighet med fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. 

 
 

13 §  

Konkurrensutsättning av byggentreprenad 
som får statsbidrag 

I ett beslut om statsbidrag kan förutsättas 
att den upphandlande enheten inte får utföra 
den byggentreprenad som får statsbidrag som 
eget arbete utan att anbudsförfarande anord-
nas. 

14 §  

Reservering av upphandling för arbetscen-
traler 

En upphandlande enhet kan reservera rätten 
att delta i en upphandling för arbetscentraler 
eller motsvarande enheter eller föreskriva att 
kontrakten skall fullgöras inom ramen för ar-
betsprogram, om majoriteten av de berörda 
arbetstagarna är personer med funktionshin-
der som på grund av funktionshindrets art el-
ler svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet 
på normala villkor. Av upphandlingsannon-
sen skall framgå att kontraktet är reserverat 
för arbetscentraler eller för fullgörande inom 
ramen för arbetsprogram. 

 
3 kap. 

Tröskelvärden och beräkning av det upp-
skattade värdet av en upphandling 

15 §  

Nationella tröskelvärden 

Denna lag tillämpas inte  
1) på varu- eller tjänsteupphandling, pro-

jekttävlingar eller tjänstekoncessioner, om 
upphandlingens uppskattade värde exklusive 
mervärdesskatt understiger 15 000 euro, 

2) avvikande från vad som anges ovan i 1 
punkten om tjänsteupphandling på hälso-
vårds- och socialtjänster enligt bilaga B 
(grupp 25) till denna lag och på tjänster en-
ligt bilaga B, vilka anskaffas i enlighet med 6 
kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice (1295/2002) som gemensam anskaffning 
med arbetsgivaren, ifall anskaffningens upp-
skattade värde exklusive mervärdesskatt un-
derstiger 50 000 euro, samt 

3) på byggentreprenader och byggkonces-
sioner, om upphandlingens uppskattade vär-
de exklusive mervärdesskatt understiger 
100 000 euro. 
 

16 §  

EU-tröskelvärden 

De EU-tröskelvärden som baserar sig på 
kommissionens förordning (EG) nr 
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2083/2005) om ändring av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/17/EG och 
2004/18/EG avseende tröskelvärden för upp-
handlingsförfaranden är  

1) 137 000 euro vid upphandling av varor 
och tjänster som görs av de statliga central-
förvaltningsmyndigheterna, 

2) 211 000 euro vid upphandling av varor 
och tjänster som görs av andra upphandlande 
enheter än de som avses i punkt 1, samt 

3) 5 278 000 euro vid byggentreprenader 
och byggkoncessioner. 

Europeiska gemenskapernas kommission 
reviderar tröskelvärdena vartannat år genom 
en förordning i enlighet med förfarandet i ar-
tikel 78 i upphandlingsdirektivet och offent-
liggör de reviderade tröskelvärdena i Europe-
iska unionens officiella tidning, varvid vär-
dena i 1 mom. ersätts med de reviderade vär-
den som Europeiska gemenskapernas kom-
mission har beslutat om. Handels- och indu-
striministeriet skall utan dröjsmål i den offi-
ciella tidningen informera om ändringar av 
EU-tröskelvärdena i enlighet med de revide-
ringar som Europeiska gemenskapernas 
kommission har gjort. 

Bestämmelser om vilka som i Finland är 
sådana statliga centralförvaltningsmyndighe-
ter enligt bilaga IV till upphandlingsdirekti-
vet som avses i 1 mom. 1 punkten utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

 
 

17 §  

Beräkning av det uppskattade värdet av en 
upphandling 

Grund för beräkningen av det uppskattade 
värdet av en upphandling skall vara den 
största totala ersättning som skall betalas, 
exklusive mervärdesskatt. Vid beräkningen 
av värdet skall även beaktas möjliga alterna-
tiva sätt för genomförande av upphandlingen 
och options- och förlängningsklausuler som 
ingår i upphandlingskontraktet samt provi-
sioner eller avgifter som skall betalas till 
kandidater eller anbudsgivare. Vid beräk-
ningen av det uppskattade värdet av en ge-
mensam upphandling som avses i 15 § 2 
punkten beaktas den andel av upphandlingen 
som arbetskraftsmyndigheterna finansierar. 

Vid beräkningen av det uppskattade värdet 
av en byggentreprenad skall hänsyn tas till 
entreprenadens värde samt till det uppskatta-
de totala värdet av de varor som är nödvän-
diga för att entreprenaden skall kunna utföras 
och som den upphandlande enheten tillhan-
dahåller entreprenören. 

Om en upphandling genomförs samtidigt i 
form av delkontrakt, skall det uppskattade to-
tala värdet av samtliga motsvarande delkon-
trakt beaktas då det uppskattade värdet av 
upphandlingskontraktet beräknas. Om det 
sammanlagda värdet av delkontrakten över-
stiger det nationella tröskelvärde som avses i 
15 § eller det EU-tröskelvärde som avses i 16 
§, skall vid upphandlingen av varje del de 
bestämmelser som gäller upphandling som 
överstiger tröskelvärdet i fråga iakttas så som 
i 4 kap. föreskrivs.  

I fråga om sådana delkontrakt i anslutning 
till varu- eller tjänsteupphandling vars upp-
skattade värde understiger 80 000 euro samt i 
fråga om sådana delkontrakt i anslutning till 
byggentreprenader vars uppskattade värde 
understiger 1 miljon euro tillämpas inte den-
na lag på det sätt som föreskrivs i 21 § 1 
mom., om det sammanlagda värdet av dessa 
delar inte överstiger 20 procent av det sam-
manlagda värdet av samtliga delar. Om de-
lens uppskattade värde överstiger det natio-
nella tröskelvärde som avses i 15 § skall 
dock bestämmelserna i denna lag iakttas på 
det sätt som föreskrivs i 21 § 2 mom.  

Det uppskattade värdet skall gälla då den 
upphandlande enheten skickar ut upphand-
lingsannonsen för publicering eller på annat 
sätt inleder upphandlingsförfarandet.  
 
 

18 § 

Beräkning av det uppskattade värdet av viss 
tjänsteupphandling 

Vid beräkning av det uppskattade värdet av 
en upphandling skall när det gäller 

1) försäkringstjänster användas de försäk-
ringspremier som skall betalas och andra er-
sättningar, 

2) banktjänster och andra finansiella tjäns-
ter de avgifter, provisioner och räntor som 
skall betalas och andra ersättningar, 
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3) tjänsteupphandling som gäller projekte-
ring de avgifter och provisioner som skall be-
talas och andra ersättningar, 

4) projekttävlingar som leder till tjänste-
upphandling upphandlingens uppskattade 
värde samt eventuella priser och ersättningar 
till deltagarna, samt 

5) övriga projekttävlingar de priser och er-
sättningar som betalas till deltagarna samt det 
uppskattade värdet av en tjänsteupphandling 
som genomförs senare i enlighet med 27 § 7 
punkten, om den upphandlande enheten inte 
utesluter en sådan tilldelning av tjänsteupp-
handling i annonsen om projekttävlingen. 
 

19 § 

Beräkning av det uppskattade värdet för en 
kontraktsperiod 

Om ett varuupphandlingskontrakt avser 
leasing, hyra eller upphandling på avbetal-
ning, skall beräkningen av det uppskattade 
värdet av kontraktet grunda sig på  

1) det uppskattade totala värdet för hela gil-
tighetstiden av ett tidsbundet kontrakt som 
gäller högst 12 månader eller det totala vär-
det, inklusive det uppskattade restvärdet, av 
ett kontrakt som gäller längre än 12 månader, 
eller 

2) det uppskattade månadsvärdet multipli-
cerat med 48, om kontraktet gäller tills vidare 
eller för obestämd tid. 

I fråga om varu- eller tjänsteupphandlings-
kontrakt som regelbundet återkommer eller 
som skall förnyas inom en viss period skall 
beräkningen av det uppskattade värdet grun-
da sig på 

1) det totala värdet av en följd av liknande 
upphandlingar som gjorts under de föregåen-
de 12 månaderna eller under den föregående 
räkenskapsperioden med beaktande av änd-
ringar i kvantitet eller värde under de följan-
de 12 månaderna, eller 

2) det uppskattade totala värdet av en följd 
av upphandlingar som gjorts under loppet av 
de 12 månader som följer efter den första va-
ruleveransen eller alternativt under efterföl-
jande räkenskapsperiod, om det är fråga om 
ett kontrakt som är längre än 12 månader.  

När det gäller tjänsteupphandlingskontrakt 
som inte innehåller något totalpris skall 

grunden för beräkning av det uppskattade 
värdet vara 

1) det uppskattade totala värdet under kon-
traktstiden, om kontraktet har en bestämd 
löptid om högst 48 månader, eller 

2) det uppskattade månadsvärdet multipli-
cerat med 48, om upphandlingskontraktet lö-
per på obestämd tid eller om kontraktet har 
en längre löptid än 48 månader. 

När det gäller ramavtal skall det uppskatta-
de värdet av upphandlingen beräknas utifrån 
det uppskattade totala värdet av samtliga pla-
nerade upphandlingskontrakt under ramavta-
lets löptid. 
 

20 §  

Förbud mot att dela upp upphandling eller 
kombinera upphandlingar på ett artificiellt 

sätt 

En upphandling får inte delas upp eller be-
räknas med exceptionella metoder i syfte att 
undgå tillämpning av bestämmelserna i den-
na lag. En varuupphandling eller en tjänste-
upphandling får inte heller kombineras med 
en byggentreprenad eller upphandlingar an-
nars kombineras på ett artificiellt sätt i syfte 
att undgå tillämpning av bestämmelserna i 
denna lag. 

 
4 kap. 

Tillämpningsbestämmelser vid enskilda 
upphandlingsformer 

21 §  

Bestämmelser som tillämpas på varu- och 
tjänsteupphandling, tjänstekoncessioner och 

byggentreprenader 

På varuupphandlingar, tjänsteupphandling-
ar enligt bilaga A och byggentreprenader 
som överstiger det EU-tröskelvärde som av-
ses ovan i 16 § 1 mom. 1 eller 2 punkten till-
lämpas bestämmelserna i denna lag, med un-
dantag för bestämmelserna i 9 kap. Bestäm-
melserna i denna lag tillämpas även på upp-
handling av tjänster enligt bilaga A tillsam-
mans med tjänster enligt bilaga B, om värdet 
av tjänsterna enligt bilaga A överstiger värdet 
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av tjänsterna enligt bilaga B och upphand-
lingens totala värde överstiger nämnda trös-
kelvärde. 

På tjänsteupphandlingar enligt bilaga B, 
koncessioner samt utrikesförvaltningens 
upphandlingar som grundar sig på utveck-
lingssamarbetsavtal som avses i 7 § 1 mom. 
3 a punkten och 7 § 2 mom., liksom på tjäns-
teupphandlingar, varuupphandlingar och 
byggentreprenader enligt bilaga A som un-
derskrider det EU-tröskelvärde som avses i 
16 § 1 mom. tillämpas bestämmelserna i I, III 
och IV delen. På dessa upphandlingar tilläm-
pas dessutom det som i 60 § sägs om kandi-
daters och anbudsgivares juridiska form, i 61 
§ om deltagande i anbudsförfarandet i grupp, 
i 63 § om exceptionellt låga anbud och i 64 § 
om beaktande av stöd som ges av den upp-
handlande enheten vid jämförelse av anbud. 

På tjänsteupphandlingar enligt bilaga B 
som överstiger det EU-tröskelvärde som av-
ses i 16 § 1 mom. 1 eller 2 punkten tillämpas 
dessutom det som i 35 § sägs om annonse-
ringsskyldighet i efterhand samt i 44 - 46 § 
om tekniska specifikationer, tekniska speci-
fikationer som gäller miljöegenskaper och 
bevis som anbudsgivaren lägger fram. 
 

22 § 

Bestämmelser som tillämpas vid projekttäv-
lingar 

Denna lag tillämpas på projekttävlingar 
som leder till ett tjänsteupphandlingskontrakt 
samt på projekttävlingar där priser eller er-
sättningar betalas till deltagarna.  

På projekttävlingar tillämpas bestämmel-
serna i I och IV delen. På projekttävlingar 
tillämpas dessutom det som i 33 och 34 § 
sägs om projekttävlingars jury och beslutsfat-
tandet, i 60 § om kandidaters och anbudsgi-
vares juridiska form, i 61 § om deltagande i 
anbudsförfarandet i grupp, i 63 § om excep-
tionellt låga anbud och i 64 § om beaktande 
av stöd som ges av den upphandlande enhe-
ten vid jämförelse av anbud. Information om 
projekttävlingar som överstiger det EU-
tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 1 eller 
2 punkten skall ges i enlighet med 35 § och 
om projekttävlingar som underskrider EU-
tröskelvärdet i enlighet med 68 §. 

23 §  

Bestämmelser som tillämpas vid byggkonces-
sioner och byggentreprenader som grundar 

sig på byggkoncessioner 

Vid en byggkoncession som överstiger det 
EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 3 
punkten iakttas bestämmelserna i I och IV 
avdelningen samt bestämmelserna om upp-
handlingsförfaranden i 5 kap., om upphand-
lingsannonser i 35 §, om tidsfrist i 36 § 3 
mom. och 38 § 2 mom. samt om underentre-
prenad i 48 §.  

Vid en byggkoncession som underskrider 
det EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 
3 punkten iakttas bestämmelserna i I och IV 
avdelningen samt bestämmelserna om upp-
handlingsförfarande i 65 och 66 § samt om 
upphandlingsannons i 68 §.  

Om koncessionshavaren är en upphandlan-
de enhet skall den iaktta bestämmelserna i 
denna lag i enlighet med 21 § när den sluter 
ett byggentreprenadkontrakt som anknyter 
till en byggkoncession med en tredje part. 

Om koncessionshavaren inte är en upp-
handlande enhet skall den iaktta bestämmel-
serna i I och IV delen samt bestämmelserna 
om upphandlingsförfarandets tidsfrister i 36 
§ 3 mom., 38 § 2 och 3 mom. och 39 § samt 
bestämmelserna om annonseringsskyldighet i 
35 § när den sluter ett byggentreprenadkon-
trakt som anknyter till en byggkoncession 
med en tredje part och som överstiger det 
EU-tröskelvärde som avses i 16 § 1 mom. 3 
punkten. 

Som tredje part enligt 4 mom. betraktas 
inte en grupp som inrättats för en byggkon-
cession eller dess anknutna företag. Med an-
knutet företag avses varje företag över vilket 
koncessionshavaren, direkt eller indirekt, kan 
utöva ett bestämmande inflytande, varje före-
tag som kan utöva ett sådant inflytande över 
koncessionshavaren eller varje företag som 
tillsammans med koncessionshavaren står 
under sådant inflytande av något annat före-
tag på grund av ägande eller finansiellt delta-
gande eller på grund av de regler som företa-
get lyder under. Ett bestämmande inflytande 
från ett företag skall antas föreligga om före-
taget 
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1) direkt eller indirekt äger större delen av 
det tecknade kapitalet i företaget, 

2) kontrollerar majoriteten av röstetalet på 
grund av aktieägande, eller 

3) kan utse mer än hälften av ledamöterna i 
företagets förvaltnings-, styrelse- eller kon-
trollorgan.  

En uttömmande förteckning över anknutna 
företag skall bifogas ansökan om byggkon-
cession. I förteckningen skall göras de änd-
ringar som följer av förändringar i förhållan-
dena mellan företagen. 
 
 

DEL II  

Bestämmelser om varuupphandlingar, 
upphandlingar av primära tjänster enligt 
bilaga A, byggentreprenader, byggkonces-
sioner och projekttävlingar som överstiger 

EU-tröskelvärdet 

5 kap. 

Upphandlingsförfaranden 

24 §  

Val av upphandlingsförfarande 

De konkurrensutsättningsförfaranden som 
används vid upphandlingar definieras i 5 § 
10-18 punkten. Vid upphandling skall i första 
hand öppet eller selektivt förfarande tilläm-
pas. Förhandlat förfarande, direktupphand-
ling, konkurrenspräglad dialog och ramavtal 
kan användas under de förutsättningar som 
anges i 25-32 §.  

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-
rande och konkurrenspräglad dialog kan den 
upphandlande enheten på förhand begränsa 
antalet kandidater som inbjuds att delta i an-
budsförfarandet. Det lägsta antal kandidater 
som inbjuds att delta i förfarandet samt vid 
behov det högsta antalet kandidater skall 
uppges i upphandlingsannonsen. De kandida-
ter som godkänns som anbudsgivare skall 
väljas utifrån de minimikrav angående kan-
didaternas lämplighet som anges i upphand-
lingsannonsen samt objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. 

Det antal kandidater som inbjuds att delta i 

anbudsförfarandet skall med hänsyn till upp-
handlingens omfattning och art vara tillräck-
ligt stort för att säkerställa verklig konkur-
rens. Vid selektivt förfarande skall minst fem 
kandidater inbjudas att delta i anbudsförfa-
randet, om inte antalet lämpliga kandidater är 
lägre. Vid förhandlat förfarande och konkur-
renspräglad dialog skall minst tre kandidater 
inbjudas, om inte antalet lämpliga kandidater 
är lägre. 

Vid förhandlat förfarande och konkurrens-
präglad dialog skall det i förfarandets sista 
skede finnas ett tillräckligt antal kandidater 
för att säkerställa verklig konkurrens, om det 
finns tillräckligt med kandidater eller lös-
ningar som uppfyller kraven. 

Till anbudsförfarandet skall inbjudas minst 
så många kandidater som den upphandlande 
enheten fastställt på förhand. Om antalet 
lämpliga kandidater är lägre kan den upp-
handlande enheten fortsätta upphandlingsför-
farandet genom att be lämpliga kandidater 
lämna anbud eller inleda förhandlingar. En-
dast de kandidater som uppfyller minimikra-
ven och som har inlämnat en anbudsansökan 
får delta i anbudsförfarandet. 

 
25 §  

Förhandlat förfarande 

Den upphandlande enheten kan välja för-
handlat förfarande, om det vid öppet förfa-
rande, selektivt förfarande eller konkurrens-
präglad dialog har erhållits sådana anbud 
som till innehållet inte motsvarar anbudsför-
frågan eller om anbuden på basis av 47, 48 , 
50 eller 52-60 § inte kan godkännas. Det för-
utsätts dessutom att kontraktsvillkoren i an-
budsförfrågan inte ändras i väsentlig grad. 
Någon ny upphandlingsannons behöver inte 
publiceras, om i det förhandlade förfarandet 
tas med alla de anbudsgivare som uppfyller 
minimikraven enligt 52-60 § och som i det 
föregående förfarandet har lämnat ett anbud 
som uppfyller de formella kraven för anbuds-
förfarandet. 

Den upphandlande enheten kan välja för-
handlat förfarande även 

1) vid upphandling som är av sådant slag 
som undantagsvis inte medger totalprissätt-
ning på förhand eller är förenad med sådana 
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risker som undantagsvis inte medger total-
prissättning på förhand, 

2) vid tjänsteupphandling, däribland upp-
handling av finansiella tjänster, tjänster för 
projektering av byggnader samt övriga sak-
kunnigtjänster och kunskapstjänster, där an-
budsförfrågan eller uppgiftsbeskrivningen på 
grund av upphandlingens art inte kan formu-
leras så exakt att det bästa anbudet kan väljas 
genom öppet eller selektivt förfarande, 

3) i byggentreprenader, om ett byggarbete 
utförs enbart med tanke på forskning, expe-
riment eller utveckling och inte för säkerstäl-
lande av ekonomisk lönsamhet eller för ersät-
tande av utgifter för forskning och utveck-
ling, samt 

4) vid valet av koncessionshavare. 
 

26 § 

Det förhandlade förfarandets gång 

Den upphandlande enheten skall förhandla 
med anbudsgivarna om anpassandet av an-
buden till de krav som angivits i upphand-
lingsannonsen eller anbudsförfrågan. Syftet 
med förhandlingarna är att välja det bästa 
anbudet enligt 62 §.  

Förhandlingarna kan ske i successiva steg 
så att antalet anbud som deltar i förhandling-
arna under förhandlingen minskas på grund-
val av kriterier för valet av anbud. En förut-
sättning för detta är att det i upphandlingsan-
nonsen eller anbudsförfrågan har angetts att 
förhandlingen sker i successiva steg och vil-
ka kriterier som tillämpas vid förhandlingar-
na. 

Den upphandlande enheten skall behandla 
kandidater och anbudsgivare likvärdigt i för-
handlingarna. Den upphandlande enheten får 
inte lämna ut information på ett sätt som 
äventyrar den likvärdiga behandlingen av 
anbudsförfarandets deltagare.  
 

27 §  

Direktupphandling 

Den upphandlande enheten kan välja di-
rektupphandling om 

1) det vid öppet eller selektivt förfarande 
inte alls har kommit in några ansökningar el-

ler anbud eller har kommit in några lämpliga 
anbud och de ursprungliga kontraktsvillkoren 
inte väsentligt ändras, 

2) upphandlingen av tekniska eller konst-
närliga skäl eller av skäl som anknyter till 
skyddande av ensamrätt bara kan genomföras 
av en viss leverantör, 

3) det är absolut nödvändigt att sluta kon-
traktet och det är omöjligt att iaktta de före-
skrivna tidsfristerna på grund av synnerlig 
brådska som orsakats av omständigheter som 
inte beror på den upphandlande enheten och 
som inte kunnat förutses, 

4) den vara som skall upphandlas enbart 
tillverkas för forskning, experiment, pro-
duktutveckling eller vetenskapliga ändamål 
och om det inte är fråga om massproduktion 
för säkerställande av att det är ekonomiskt 
lönsamt att tillverka varan eller för täckande 
av forsknings- och utvecklingskostnader, 

5) upphandlingen gäller varor som noteras 
och upphandlas på en råvarumarknad, 

6) varorna inköps särskilt förmånligt, an-
tingen hos en leverantör som lägger ner sin 
affärsverksamhet eller hos en boförvaltare el-
ler en utredare vid insolvensförfarande, ac-
kord eller motsvarande förfarande, eller  

7) det är fråga om tjänsteupphandling som 
görs utgående från en projekttävling och upp-
handlingen enligt projekttävlingens regler 
skall göras med den som vinner tävlingen, el-
ler om vinnarna är flera, med någon av dem; 
härvid skall alla vinnare kallas att delta i för-
handlingarna. 
 

28 § 

Direktupphandling vid tilläggsbeställningar 

Den upphandlande enheten kan göra en di-
rektupphandling när varuupphandlingen hos 
den ursprungliga leverantören är en tilläggsbe-
ställning vars syfte är att delvis ersätta eller ut-
vidga en tidigare leverans eller utrustning. En 
förutsättning för detta är att ett byte av leveran-
tör skulle leda till upphandling av material 
med annorlunda tekniska egenskaper, vilket 
skulle medföra oförenlighet eller oproportio-
nerligt stora tekniska svårigheter vid använd-
ning och underhåll. Giltighetstiden för dylika 
kontrakt och för kontrakt som skall förnyas får 
endast undantagsvis överstiga tre år. 
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Den upphandlande enheten kan utöver vad 
som föreskrivs i 1 mom. göra en direktupp-
handling när det är fråga om en sådan 
tilläggstjänst eller tilläggsentreprenad utanför 
det ursprungliga upphandlingskontraktet som 
anskaffas av den ursprungliga leverantören 
och som av skäl som inte kunde förutses har 
visat sig nödvändig för att tjänsten skall kun-
na utföras eller entreprenaden genomföras i 
enlighet med vad som ursprungligen fast-
ställts. En förutsättning för detta är att 
tilläggsentreprenaden eller tilläggstjänsten av 
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan av-
skiljas från huvudkontraktet utan stora olä-
genheter för den upphandlande enheten, eller 
att tilläggstjänsten eller tilläggsentreprena-
den, också om den kan avskiljas från genom-
förandet av det ursprungliga kontraktet, är 
absolut nödvändig för att slutföra det ur-
sprungliga kontraktet. Dessutom förutsätts att 
det totala värdet av tilläggstjänster eller 
tilläggsentreprenader är högst 50 procent av 
den ursprungliga upphandlingens värde. Den 
upphandlande enheten kan under samma för-
utsättningar även göra en direktupphandling 
med den ursprungliga koncessionshavaren 
när det är fråga om en tilläggsentreprenad i 
anslutning till den ursprungliga byggkonces-
sionen.  

Den upphandlande enheten kan utöver vad 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. göra en di-
rektupphandling när det är fråga om ett nytt 
byggentreprenadskontrakt eller en ny tjänste-
upphandling hos den ursprungliga leverantö-
ren som motsvarar en tidigare entreprenad el-
ler tjänsteupphandling genom öppet eller se-
lektivt förfarande. En förutsättning är att en 
eventuell senare direktupphandling har 
nämnts i den ursprungliga upphandlingsan-
nonsen och att det uppskattade värdet av en 
tilläggstjänst eller en ny byggentreprenad har 
beaktats vid beräkning av det totala värdet av 
det ursprungliga kontraktet. En direktupp-
handling kan göras inom högst tre år efter det 
att det ursprungliga kontraktet ingicks. 
 

29 § 

Konkurrenspräglad dialog 

Den upphandlande enheten kan tillämpa 
konkurrenspräglad dialog vid särskilt kom-
plicerad upphandling där 

1) den upphandlande enheten inte objektivt 
på förhand kan definiera de rättsliga eller fi-
nansiella villkoren för en upphandling eller 
de tekniska medlen för att tillgodose sina be-
hov eller mål i enlighet med 44 § 2 mom. 2–
4 punkten, och 

2) grunden för valet är att anbudet skall 
vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga. 

Den upphandlande enheten skall behandla 
kandidater och anbudsgivare likvärdigt vid 
förfarandet. Den upphandlande enheten får 
inte lämna ut information på ett sätt som 
äventyrar den likvärdiga behandlingen av 
anbudsförfarandets deltagare. 

Den upphandlande enheten får inte utan 
kandidatens eller anbudsgivarens samtycke 
under anbudsförfarandets gång för de övriga 
anbudsgivarna röja lösningar som en annan 
anbudsgivare har föreslagit eller konfidentiell 
information som lämnats vid dialogen. 

Den upphandlande enheten får dela ut 
pengar eller andra arvoden eller priser till 
deltagarna i den konkurrenspräglade dialo-
gen.  
 

30 § 

Den konkurrenspräglade dialogens gång 

Den upphandlande enheten skall i upp-
handlingsannonsen definiera sina behov och 
krav beträffande upphandlingen. Den upp-
handlande enheten kan dessutom utarbeta en 
beskrivning som preciserar målen och inne-
hållet i upphandlingen. 

Den upphandlande enheten inleder en dia-
log med de kandidater som valts ut enligt 52-
59 §. Syftet med dialogen är att fastställa en 
eller flera alternativa lösningar för genomfö-
rande av upphandlingen. Den upphandlande 
enheten får förhandla med kandidaterna om 
alla aspekter av upphandlingskontraktet. 

Dialogen kan ske i successiva steg så att 
antalet lösningar som inkluderas i dialogen 
begränsas under dialogen på grundval av kri-
terierna för valet av anbud. I upphandlings-
annonsen eller beskrivningen skall anges att 
dialogen sker i successiva steg och vilka kri-
terier som tillämpas.  

Den upphandlande enheten skall avsluta 
dialogen när den har valt de lösningsalterna-
tiv med vilka upphandlingen kan genomfö-
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ras. Deltagarna skall underrättas om att dia-
logen har avslutats. 

Den upphandlande enheten skall av kandi-
daterna begära slutgiltiga anbud på grundval 
av de lösningar som lagts fram och specifice-
rats under dialogen. Anbuden skall följa i an-
budsförfrågan angivna krav som förutsätts av 
föremålet för projektet. 

Vid valet av anbud tillämpas de jämförel-
segrunder som meddelats i upphandlingsan-
nonsen eller beskrivningen. Vid fastställan-
det av jämförelsegrunder och valet av anbud 
iakttas bestämmelserna i 62 §. 

Anbud kan på begäran av den upphandlan-
de enheten preciseras och förtydligas, förut-
satt att detta inte leder till ändringar av vä-
sentliga delar av anbudet eller anbudsförfrå-
gan på ett sätt som leder till diskriminering 
eller snedvriden konkurrens. Under samma 
förutsättningar kan även det anbud som vun-
nit ett anbudsförfarande preciseras eller för-
tydligas eller åtaganden som ingår i det be-
kräftas.  
 
 

31 §  

Ramavtal 

Den upphandlande enheten skall välja leve-
rantörer för ramavtal genom öppet eller se-
lektivt förfarande. Den upphandlande enhe-
ten kan även välja leverantörer för ramavtal 
genom förhandlat förfarande under de förut-
sättningar som föreskrivs i 25 § eller genom 
direktupphandling under de förutsättningar 
som föreskrivs i 27 §. Vid valet av leverantö-
rer som skall inkluderas i ramavtal iakttas 
bestämmelserna i 8 kap. Minst tre leverantö-
rer skall utses för ramavtal som ingås med 
flera leverantörer, om inte antalet anbudsgi-
vare som uppfyller villkoren och antalet god-
tagbara anbud är lägre. 

Upphandlingskontrakt som grundar sig på 
ramavtal skall slutas mellan ramavtalets ur-
sprungliga parter. I villkoren för ramavtalet 
får inte några betydande ändringar göras un-
der dess giltighetstid. Ramavtal får inte an-
vändas på ett sådant sätt att konkurrensen 
snedvrids, begränsas eller förhindras. 

Ramavtalet kan gälla högst fyra år. Om fö-
remålet för upphandlingen nödvändigtvis 

kräver det kan ramavtalet i undantagsfall 
vara längre.  

 
32 § 

Upphandling som grundar sig på ramavtal 

Om den upphandlande enheten har slutit ett 
ramavtal med en enda leverantör, skall den 
upphandling som bygger på det tilldelas i en-
lighet med villkoren i ramavtalet. Den upp-
handlande enheten kan uppmana leverantö-
ren att vid behov skriftligen precisera eller 
komplettera sitt anbud.  

Om den upphandlande enheten har slutit ett 
ramavtal med flera leverantörer, skall den 
upphandling som bygger på detta ramavtal 
tilldelas antingen i enlighet med villkoren i 
ramavtalet utan konkurrensutsättning eller, 
om inte alla villkor är fastställda i ramavtalet, 
genom att konkurrensutsätta leverantörerna 
inom ramavtalet i enlighet med villkoren för 
ramavtalet och vid behov i enlighet med vill-
koren för anbudsförfrågan. Vid behov kan 
villkoren för ramavtal preciseras. 

Den upphandlande enheten skall vid kon-
kurrensutsättning av upphandling som grun-
dar sig på ramavtal be om ett skriftligt anbud 
av de leverantörer som omfattas av ramavta-
let och som har förutsättningar att genomföra 
upphandlingen. Den upphandlande enheten 
skall fastställa en anbudstid som skall vara 
tillräcklig med beaktande av upphandlingens 
art, den tid som utarbetandet av anbud förut-
sätter och andra motsvarande omständighe-
ter. Innehållet i anbuden skall vara hemligt 
tills anbudsförfarandet avslutats. Den upp-
handlande enheten skall välja det bästa anbu-
det med iakttagande av det kriterium för va-
let av anbud och de jämförelsegrunder som 
angetts i anbudsförfrågan.  
 
 

33 § 

Projekttävlingar 

Reglerna för en projekttävling skall finnas 
tillgängliga för dem som är intresserade av 
att delta i projekttävlingen. Möjligheterna att 
delta i en projekttävling får inte begränsas 
geografiskt eller med hänvisning till att del-
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tagarna skall vara antingen fysiska eller juri-
diska personer. 

Antalet deltagare i en projekttävling kan 
begränsas med på förhand fastställda icke-
diskriminerande kriterier. Antalet kandidater 
som inbjuds att delta i projekttävlingen skall 
dock alltid vara så stort att verklig konkur-
rens säkerställs. 
 

34 § 

Projekttävlingars jury och beslutsfattandet 

En projekttävling skall ha en jury som skall 
bestå av fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i projekttävlingen. 
Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer 
av tävlingsdeltagarna, skall minst en tredje-
del av jurymedlemmarna ha dessa eller lik-
värdiga kvalifikationer. 

Juryn skall vara oberoende i sina beslut och 
yttranden. Deltagarnas förslag skall bedömas 
anonymt och uteslutande på de grunder som 
anges i annonsen om projekttävlingen. Ano-
nymiteten skall bevaras tills juryn har avgett 
ett yttrande eller meddelat ett beslut.  

Deltagarna kan vid behov uppmanas att be-
svara frågor som juryn har noterat i protokol-
let i syfte att klargöra aspekterna i anslutning 
till planerna. Över dialogen mellan jurymed-
lemmarna och deltagarna skall upprättas de-
taljerade protokoll. Juryn skall över bedöm-
ningen av planerna upprätta ett protokoll som 
undertecknas av samtliga medlemmar och 
som innehåller en rangordning av planerna 
och deras förtjänster, juryns kommentarer 
och eventuella punkter som kan behöva klar-
göras. 
 

6 kap. 

Annonseringsskyldighet och tidsfrister för 
upphandling 

35 § 

Annonseringsskyldighet 

En upphandlande enhet skall sända en för-
handsannons, en upphandlingsannons, en an-
nons om projekttävling, en annons om bygg-
koncession och en annons i efterhand för 

publicering på det sätt som närmare bestäms 
genom förordning av statsrådet. En konces-
sionshavare som inte är en upphandlande en-
het skall dessutom sända en upphandlingsan-
nons om byggentreprenad som grundar sig på 
en byggkoncession för publicering. 

Upphandlingsannonserna skall skickas för 
publicering till den som handels- och indu-
striministeriet fastställer. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de skyldigheter att 
annonsera, de kommunikationsmedel som 
används för att skicka annonserna, innehållet 
i annonserna, publiceringen av dem samt öv-
riga faktorer i anknytning till annonserings-
skyldigheten, vilka avses i denna paragraf 
och förutsätts i upphandlingsdirektivet.  
 

36 §  

Minimitidsfrister och beräkning av tidsfrister 

När tidsfristerna för upphandlingsförfaran-
det fastställs skall hänsyn tas till upphand-
lingens art och beaktas hur komplex den är 
samt hur lång tid som behövs för att utarbeta 
och sända anbuden. Tidsfristerna beräknas 
från den dag som följer på den då upphand-
lingsannonsen skickades för publicering. Vid 
selektivt förfarande räknas anbudstiden från 
den dag då anbudsförfrågan skickades.  

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-
rande och konkurrenspräglad dialog skall 
minst 37 dagar reserveras för inlämnande av 
anbudsansökan. Vid öppet förfarande skall 
anbudstiden vara minst 52 dagar och vid se-
lektivt förfarande minst 40 dagar. 

Vid ett anbudsförfarande som gäller en 
byggkoncession skall för inlämnandet av an-
budsansökningar reserveras minst 52 dagar. 
Om koncessionshavaren inte är en upphand-
lande enhet skall vid anbudsförfarandet för 
en byggentreprenad som grundar sig på en 
byggkoncession för inlämnandet av anbuds-
ansökningar reserveras minst 37 dagar. An-
budstiden skall vara minst 40 dagar från den 
dag då anbudsförfrågan skickades. 
 

37 §  

Påskyndat förfarande 

Tidsfristerna enligt 36 § kan förkortas, om 
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det vid selektivt förfarande eller förhandlat 
förfarande är omöjligt att tillämpa dem på 
grund av brådska. För inlämnande av an-
budsansökan skall dock reserveras minst 15 
dagar, om inte upphandlingsannonsen sänds 
med elektroniska medel, då minst 10 dagar 
skall reserveras för inlämnande av anbudsan-
sökan. Vid selektivt förfarande skall anbuds-
tiden vara minst 10 dagar. 
 
 

38 § 

Förkortning av tidsfrister 

Anbudstiden vid öppet och selektivt förfa-
rande kan förkortas till minst 22 dagar, om 
den upphandlande enheten har skickat en 
förhandsannons för publicering minst 52 da-
gar och högst 12 månader innan upphand-
lingsannonsen skickades för publicering. 

Anbudstiden vid öppet förfarande samt 
tidsfristerna för lämnande av anbudsansök-
ningar vid selektivt förfarande, förhandlat 
förfarande och konkurrenspräglad dialog får 
förkortas med sju dagar, om upphandlings-
annonserna skickas för publicering med elek-
troniska medel. 

Utöver vad som nämns i 2 mom. kan an-
budstiden vid öppet och selektivt förfarande 
förkortas med fem dagar, om den upphand-
lande enheten samma dag som upphand-
lingsannonsen publiceras ger fri tillgång via 
elektroniska medel till förfrågningsunderla-
get  i elektronisk form samt i annonsen anger 
den Internetadress där denna dokumentation 
finns tillgänglig. 

 
39 § 

Förlängning av tidsfrister 

Anbudstiden skall förlängas så att alla an-
budsgivare kan få tillgång till den informa-
tion som behövs för att utarbeta anbud, om 
förfrågningsunderlaget eller tilläggsuppgifter 
som begärts i tillräckligt god tid inte tillhan-
dahålls inom de föreskrivna tidsfristerna eller 
om anbud inte kan lämnas annat än efter ett 
besök på plats eller efter en granskning på 
plats av de handlingar som hänför sig till an-
budsförfrågan. 

7 kap. 

Anbudsförfrågan och fastställande av före-
målet för upphandlingen 

40 § 

Anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan skall utarbetas skriftligen 
och så tydligt att det utifrån den är möjligt att 
lämna anbud som kan mätas med samma 
mått och som är jämförbara. Leverantörerna 
ombes i anbudsförfrågan eller upphandlings-
annonsen att lämna sina anbud skriftligen 
och inom utsatt tid. 

Om anbudsförfrågan och upphandlingsan-
nonsen avviker från varandra i fråga om in-
nehåll följs det som anges i upphandlingsan-
nonsen.  

Den upphandlande enheten kan ta ut en 
skälig ersättning för förfrågningsunderlaget 
för att täcka kostnader för särskild omfatt-
ning, material eller andra motsvarande om-
ständigheter. 
 

41 § 

Innehållet i anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan eller i lämpliga delar  
upphandlingsannonsen skall innehålla 

1) en definition av föremålet för upphand-
lingen med iakttagande av bestämmelserna 
om fastställande av tekniska specifikationer 
och krav i 44 och 45 § samt övriga kvalitets-
krav som anknyter till föremålet för upp-
handlingen, 

2) en hänvisning till en publicerad upp-
handlingsannons, 

3) tidsfristen för lämnande av anbud, 
4) adress till vilken anbuden skall skickas, 
5) det eller de språk som anbuden skall av-

fattas på, 
6) krav som gäller kandidaternas eller an-

budsgivarnas ekonomiska och finansiella si-
tuation samt tekniska och yrkesmässiga kva-
lifikationer samt en förteckning över de 
handlingar som kandidaten eller anbudsgiva-
ren skall tillhandahålla för detta ändamål, 

7) grunden för valet av anbud samt, när det 
totalekonomiskt mest fördelaktiga alternati-
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vet väljs, anbudets jämförelsegrunder och de-
ras relativa viktning eller skälig variationsin-
tervall eller i undantagsfall jämförelsegrun-
dernas prioritetsordning, samt 

8) anbudens giltighetstid. 
Anbudsförfrågan eller upphandlingsannon-

sen skall innehålla också andra upplysningar 
som är av väsentlig betydelse med tanke på 
upphandlingsförfarandet och utarbetandet av 
anbud.  
 

42 §  

Sändande av anbudsförfrågan eller tillhan-
dahållande av anbudsförfrågan för kandida-

terna och anbudsgivarna 

Den upphandlande enheten skall vid öppet 
förfarande skicka anbudsförfrågan till de an-
budsgivare som bett om detta inom sex dagar 
efter det att begäran mottagits, om begäran 
lämnats i tillräckligt god tid före utgången av 
anbudstiden. Den upphandlande enheten kan 
alternativt på elektronisk väg ge fullständig 
tillgång till anbudsförfrågan på den Internet-
adress som anges i upphandlingsannonsen 
från och med den dag då annonsen har publi-
cerats. 

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-
rande och konkurrenspräglad dialog skickas 
anbudsförfrågan endast till de kandidater 
som av den upphandlande enheten valts ut 
för anbudsförfarandet. Anbudsbegäran skall 
sändas samtidigt till alla kandidater. 

Den upphandlande enheten skall vid öppet 
förfarande ge in tilläggsuppgifter i anslutning 
till anbudsförfrågan senast sex dagar innan 
anbudstiden går ut. Vid påskyndat förfaran-
de, selektivt förfarande och förhandlat förfa-
rande skall tilläggsuppgifterna ges in senast 
fyra dagar innan anbudstiden går ut, om 
tilläggsuppgifterna har begärts i tillräckligt 
god tid.  
 

43 § 

Inbjudan att förhandla 

Vid förhandlat förfarande och konkurrens-
präglad dialog skall den inbjudan att förhand-
la som sänds till kandidaterna innehålla an-
budsförfrågan, eventuella beskrivningen eller 

en uppgift om var dessa handlingar finns till-
gängliga, tidsfristen för begäran av handling-
arna samt beloppet och sättet för betalning av 
en avgift som eventuellt tas ut för handling-
arna. 

Inbjudan att förhandla skall innehålla de 
uppgifter som avses i 41 § 1 mom. Vid kon-
kurrenspräglad dialog behöver inbjudan att 
förhandla dock inte innehålla någon uppgift 
om anbudstiden, men däremot en uppgift om 
vilken dag dialogen inleds, på vilken adress 
dialogen förs och vilket språk som skall an-
vändas.  
 

44 §  

Teknisk definition av upphandling 

De tekniska specifikationer som beskriver 
upphandlingens innehåll skall ingå i upp-
handlingsannonsen eller anbudsförfrågan. De 
tekniska specifikationerna skall tillåta att an-
budsgivarna deltar i anbudsförfarandet på 
lika villkor. De tekniska specifikationerna får 
inte medföra omotiverade hinder för konkur-
rens inom offentlig upphandling. I de teknis-
ka specifikationerna skall i mån av möjlighet 
hänsyn tas till funktionshindrade användares 
behov. 

De tekniska specifikationerna skall utarbe-
tas 

1) genom hänvisning till en finsk eller en 
någon annan nationell standard genom vilken 
en europeisk standard införs, ett europeiskt 
tekniskt godkännande, en officiell teknisk de-
finition, en internationell standard eller en 
teknisk referens eller, om sådana inte finns, 
en nationell standard, ett nationellt tekniskt 
godkännande eller till ett nationellt dokument 
som hänför sig till nationell projektering, be-
räkning eller genomförande av byggentre-
prenader eller till framställning av produkter; 
hänvisningen skall följas av orden ”eller lik-
värdig”, 

2) utifrån sådana krav på prestanda eller 
funktionella egenskaper som är tillräckligt 
specifika för bestämningen av föremålet för 
upphandlingen och valet av anbud, 

3) genom hänvisning till de tekniska defini-
tionerna enligt 1 punkten i fråga om vissa 
egenskaper hos föremålet för upphandlingen 
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och till kraven enligt 2 punkten i fråga om 
vissa egenskaper, eller 

4) utifrån prestanda och funktionskrav och 
genom hänvisning till de tekniska definitio-
nerna enligt 1 punkten, med antagandet att 
dessa stämmer överens med prestanda- och 
funktionskraven. 

I tekniska specifikationer får en viss till-
verkare eller varor av ett visst ursprung inte 
nämnas. En teknisk specifikation får inte hel-
ler innehålla en hänvisning till varumärke, 
patent, produkttyp, ursprung, specifik metod 
eller produktion, om hänvisningen gynnar el-
ler missgynnar vissa anbudsgivare eller va-
ror. En sådan hänvisning får undantagsvis 
göras endast om föremålet för upphandlingen 
inte på annat sätt kan beskrivas tillräckligt 
exakt och tydligt. Hänvisningen skall följas 
av orden ”eller likvärdig”. 
 

45 § 

Tekniska specifikationer som gäller miljö-
egenskaper 

I de krav som gäller prestanda eller funk-
tionella egenskaper enligt 44 § 2 mom. 2 
punkten kan även ingå krav som gäller mil-
jöegenskaper. En upphandlande enhet kan för 
fastställande av krav använda detaljerade 
specifikationer, eller vid behov delar av des-
sa, som fastställts för europeiska, multinatio-
nella eller andra miljömärken. 

Specifikationer för miljömärken eller delar 
av dessa får användas förutsatt att 

1) de är lämpliga för att definiera egenska-
perna hos de varor eller tjänster som är före-
mål för upphandlingen, 

2) kraven för miljömärket utvecklas på 
grundval av vetenskapliga rön, 

3) alla berörda parter, såsom myndigheter, 
konsumenter, tillverkare, företrädare för de-
taljhandeln och miljöorganisationerna har 
haft möjlighet att delta i utarbetandet av mil-
jömärket, samt 

4) miljömärket är tillgängligt för alla be-
rörda parter.  

Den upphandlande enheten kan meddela att 
en produkt eller tjänst som är försedd med ett 
visst miljömärke anses uppfylla kraven på 
miljöegenskaper. Den upphandlande enheten 
skall dock också godta annat bevis som an-

budsgivaren lägger fram, såsom teknisk do-
kumentation från tillverkaren eller en teknisk 
rapport från ett erkänt organ.  
 

46 § 

Påvisande av att anbudet svarar mot kraven 

En anbudsgivare skall i sitt anbud visa att 
den vara, tjänst eller byggentreprenad som 
erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. 
Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan 
eller anbudsförfarandets krav skall uteslutas 
ur anbudsförfarandet. 

Om den upphandlande enheten har utarbe-
tat tekniska specifikationer i enlighet med 44 
§ 2 mom. 1 punkten och anbudsgivaren i sitt 
anbud på ett för den upphandlande enheten 
tillfredsställande sätt visar att den vara, den 
tjänst eller det byggarbetet som erbjuds upp-
fyller den upphandlande enhetens krav, får 
den upphandlande enheten inte förkasta ett 
anbud på den grund att en vara, en tjänst eller 
ett byggarbete i enlighet med anbudet inte 
överensstämmer med den tekniska definition 
som den upphandlande enheten hänvisar till. 
Anbudsgivaren kan som intyg använda till 
exempel teknisk dokumentation från tillver-
karen eller en teknisk rapport från ett erkänt 
organ i Finland eller någon annan medlems-
stat i Europeiska unionen. 

Om den upphandlande enheten har utarbe-
tat tekniska specifikationer på basis av kra-
ven gällande prestanda eller funktionella 
egenskaper, får den inte förkasta ett anbud på 
grund av att anbudet inte överensstämmer 
med kraven, om den vara, den tjänst eller det 
byggarbete som erbjuds stämmer överens 
med en nationellt genomförd europeisk stan-
dard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en 
officiell teknisk definition, en internationell 
standard eller en teknisk referens och om 
dessa tekniska definitioner avser de krav gäl-
lande prestanda eller funktionella egenskaper 
som fastställs i anbudsförfrågan. Anbudsgi-
varen skall i sitt anbud på ett för den upp-
handlande enheten tillfredsställande sätt visa 
att den vara, den tjänst eller det byggarbete  
som motsvarar standarden uppfyller den 
upphandlande enhetens krav gällande pre-
standa och funktionella egenskaper. Anbuds-
givaren kan som intyg använda till exempel 



 RP 50/2006 rd 
  

 

197

teknisk dokumentation från tillverkaren eller 
en teknisk rapport från ett erkänt organ i Fin-
land eller någon annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen. 
 
 

47 § 

Alternativa anbud 

När en upphandlande enhets kriterium för 
valet är att anbudet skall vara det totaleko-
nomiskt mest fördelaktiga kan den godkänna 
alternativa anbud. En förutsättning är att det i 
upphandlingsannonsen meddelas att alterna-
tiva anbud är tillåtna. Dessutom förutsätts att 
det alternativa anbudet uppfyller de i anbuds-
förfrågan angivna minimikraven som förut-
sätts av föremålet för upphandlingen och 
villkoren för uppställande av alternativ. 

Om den upphandlande enheten har medde-
lat att den tillåter alternativa anbud, får ett al-
ternativt anbud inte förkastas enbart på grund 
av att det skulle leda till tjänsteupphandling i 
stället för varuupphandling eller till varuupp-
handling i stället för tjänsteupphandling. 
 
 

48 § 

Underentreprenad 

Den upphandlande enheten kan kräva att 
anbudsgivaren i sitt anbud anger vilken del 
av kontrakten som den avser lägga ut på tred-
je part samt vilka underleverantörer som fö-
reslås. Ett sådant meddelande begränsar inte 
anbudsgivarens ansvar som huvudman för 
genomförandet av upphandlingen. 

Den upphandlande enheten kan ålägga 
koncessionshavaren att ge byggarbete till un-
derentreprenörer till ett värde av minst 30 
procent av det totala värdet av de byggentre-
prenader som ingår i byggkoncessionen och 
samtidigt ge kandidaterna en möjlighet att 
öka denna procentandel. Den minsta tillåtna 
andelen skall anges i avtalet om byggkonces-
sionen. Den upphandlande enheten kan också 
be kandidaterna fastställa det totala värdet av 
det byggarbete inom ramen för byggkonces-
sionen som de ämnar låta utföra i form av 
underentreprenader.  

49 § 

Specialvillkor för upphandlingskontrakt 

Den upphandlande enheten kan fastställa 
specialvillkor för upphandlingskontraktet 
vilka kan avse särskilt miljöaspekter och so-
ciala aspekter, såsom genomförande av ut-
bildning på arbetsplatsen, iakttagande av den 
internationella arbetsorganisationens (ILO) 
avtal, arbetsförhållanden och arbetsvillkor el-
ler anställande av personer med funktions-
hinder. En förutsättning är att villkoren är 
icke-diskriminerade och följer gemenskapens 
regelverk och att de anges i upphandlingsan-
nonsen eller anbudsförfrågan. 

I ett entreprenadkontrakt mellan en statlig 
central förvaltningsmyndighet och en privat 
arbetsgivare som har valts till vinnare i ett 
anbudsförfarande skall innan kontraktet un-
dertecknas tillsättas en klausul enligt vilken i 
anställningsförhållanden förknippade med 
kontraktet skall följas åtminstone de minimi-
villkor för ett anställningsförhållande som 
enligt Finlands lag och bestämmelserna i ar-
betskollektivavtalen skall iakttas i likartat ar-
bete. 
 

50 § 

Skyldigheter avseende bestämmelser om be-
skattning, miljöskydd, arbetarskydd och ar-

betsförhållanden 

Den upphandlande enheten kan i anbuds-
förfrågan ange de myndigheter hos vilka an-
budsgivaren kan få uppgifter om skyldigheter 
avseende bestämmelserna om beskattning, 
miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden 
eller arbetsvillkor. Den upphandlande enhe-
ten skall kräva att anbudsgivarna bekräftar att 
de utformat sina anbud med hänsyn till de 
skyldigheter som avses ovan.  

Bestämmelserna i 1 mom. inverkar inte på 
skyldigheten att granska sådana exceptionellt 
låga anbud som avses i 63 §. 
 

51 § 

Kommunikation 

Den kommunikation och det informations-
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utbyte som hänför sig till upphandlingsförfa-
randet skall enligt den upphandlande enhe-
tens eget val ske per post eller fax eller med 
elektroniska medel. De valda kommunika-
tionsmedlen måste vara allmänt tillgängliga 
och de får inte begränsa leverantörernas till-
träde till upphandlingsförfarandet. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de förfaranden 
som tillämpas vid kommunikation samt om 
de tekniska och andra förutsättningarna för 
elektronisk kommunikation som avses i upp-
handlingsdirektivet, och  dess bilaga X.  
 
 
 
 

8 kap. 

Val av kandidater och anbudsgivare samt 
val av anbud 

52 § 

Bedömning av kandidaters och anbudsgiva-
res lämplighet 

Kandidater eller anbudsgivare skall uteslu-
tas ur anbudsförfarandet, kandidaternas och 
anbudsgivarnas lämplighet i övrigt bedömas 
samt anbudsgivare väljas innan anbuden jäm-
förs. Kandidater eller anbudsgivare kan dock 
uteslutas ur anbudsförfarandet i enlighet med 
53 och 54 § även senare under anbudsförfa-
randet, om den upphandlande enheten fått 
kännedom om att en grund för uteslutning fö-
religger.  
 
 

53 § 

Uteslutning av kandidater och anbudsgivare 
som gjort sig skyldiga till vissa brott 

Den upphandlande enheten skall genom sitt 
beslut utesluta en kandidat eller anbudsgivare 
ur anbudsförfarandet, om den upphandlande 
enheten fått kännedom om att kandidaten el-
ler anbudsgivaren eller en person i kandida-
tens eller anbudsgivarens ledning eller den 
person som är behörig att företräda dem eller 
att fatta beslut eller har kontrollbehörighet 

genom en lagakraftvunnen dom som framgår 
av straffregistret dömts för något av följande 
brott:  

1) deltagande i en organiserad kriminell 
sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1 
a § i strafflagen (39/1889), 

2) givande av muta enligt 16 kap. 13 §, 
grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 § 
och givande av muta i näringsverksamhet en-
ligt 30 kap. 7 § i strafflagen, 

3) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt 
skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subven-
tionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt sub-
ventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 § eller 
subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § i 
strafflagen,  

4) penningtvätt enligt 32 kap. 6 § eller grov 
penningtvätt enligt 32 kap. 7 § i strafflagen 
eller 

5) ockerliknande diskriminering i arbetsli-
vet enligt 47 kap. 3 a § i strafflagen.  

Även en kandidat eller anbudsgivare som 
på grund av ett sådant brott som avses i 1 
mom. har dömts till samfundsbot enligt 9 
kap. i strafflagen skall uteslutas ur anbuds-
förfarandet. 

Den upphandlande enheten skall utesluta 
en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsför-
farandet också på grundval av en lagakraft-
vunnen dom för ett sådant brott i någon an-
nan stat som motsvarar ett brott som nämns i 
1 mom. Inom Europeiska gemenskapens 
medlemsstater gäller bestämmelserna följan-
de brott som nämns i Europeiska gemenska-
pens lagstiftning: 

1) deltagande i en kriminell organisation 
enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets ge-
mensamma åtgärd 98/773/RIF om att göra 
deltagande i en kriminell organisation i Eu-
ropeiska unionens medlemsstater till ett brott, 

2) bestickning enligt definitionen i artikel 3 
i konventionen av den 26 maj 1997 om kamp 
mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens 
medlemsstater är delaktiga i och på det sätt 
som fastställs i artikel 2.1 a i rådets rambe-
slut 2003/568/RIF om kampen mot korrup-
tion inom den privata sektorn, 

3) bedrägeri i den mening som avses i arti-
kel 1 i konventionen om skydd av Europeis-
ka gemenskapernas finansiella intressen, 
samt 
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4) penningtvätt enligt definitionen i artikel 
1 i rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder 
för att förhindra att det finansiella systemet 
används för tvättning av pengar. 

Undantag från skyldigheten att ur anbuds-
förfarandet utesluta en kandidat eller an-
budsgivare som dömts för ett brott som avses 
i paragrafen kan göras på grund av tvingande 
allmänt intresse.  
 
 
 
 

54 § 

Andra grunder för uteslutning 

En upphandlande enhet kan genom sitt be-
slut utesluta en kandidat eller anbudsgivare 
ur anbudsförfarandet, om kandidaten eller 
anbudsgivaren 

1) är försatt i konkurs eller blir upplöst el-
ler har avbrutit sin affärsverksamhet eller har 
skulder som har reglerats genom ett fastställt 
ackord, ett saneringsprogram eller genom 
något annat motsvarande program som grun-
dar sig på lagstiftningen, 

2) är föremål för försättande i konkurs eller 
upplösning eller för något annat förfarande 
som avses i 1 punkten, 

3) genom en lagakraftvunnen dom har 
dömts för en lagstridig handling i anslutning 
till sin yrkesutövning, 

4) i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyl-
dig till en allvarlig förseelse, som kan styrkas 
av den upphandlande enheten, 

5) har åsidosatt sin skyldighet att betala 
skatter eller socialskyddsavgifter i Finland 
eller i etableringslandet, eller 

6) har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter 
då den lämnat den upphandlande enheten 
uppgifter som gäller tillämpningen av 8 kap. 
eller försummat att lämna de uppgifter som 
krävs. 

Det som i 1 mom. 3 och 4 punkten före-
skrivs om kandidater och anbudsgivare till-
lämpas även när den som har gjort sig skyl-
dig till en förseelse eller åsidosatt sin skyl-
dighet är en ledande person hos kandidaten 
eller anbudsgivaren eller en person som är 
behörig att företräda dem eller att fatta beslut 
eller har kontrollbehörighet. 

55 § 

Utredning av villkoren för uteslutning 

Den upphandlande enheten kan be kandida-
ter och anbudsgivare samt medlemsstaternas 
behöriga myndigheter om intyg och utred-
ningar för att utreda om kandidaten eller an-
budsgivaren berörs av en sådan grund för 
uteslutning som avses i 53 eller 54 §. 

I fråga om 53 § och 54 § 1 mom. 3 punkten 
skall ett utdrag ur straffregistret utfärdat av 
en behörig myndighet i leverantörens etable-
ringsland godkännas som bevis. I fråga om 
54 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten skall även ett 
intyg utfärdat av en behörig myndighet god-
kännas som bevis.  

Om ovan nämnda utdrag eller intyg inte ut-
färdas i kandidatens eller anbudsgivarens 
etableringsland, skall i stället för dessa som 
bevis godkännas en sådan försäkran under ed 
eller högtidlig försäkran enligt etablerings-
landets lagstiftning som avlagts av en repre-
sentant för kandidaten eller anbudsgivaren. 
 

56 § 

Krav och utredningar avseende kandidaters 
och anbudsgivares lämplighet 

Den upphandlande enheten kan ställa krav 
på kandidaternas eller anbudsgivarnas eko-
nomiska och finansiella situation, tekniska 
prestationsförmåga och yrkesmässiga kvali-
fikationer samt på kvaliteten och kräva att 
kandidaterna och anbudsgivarna visar upp ut-
redningar i anslutning till dessa.  

Kraven och de utredningar som begärs för 
bevisande av att kraven uppfyllts skall ha 
samband med kandidatens eller anbudsgiva-
rens förutsättningar att genomföra upphand-
lingen och de skall ställas i proportion till 
upphandlingens art, ändamål och omfattning. 
Kraven och utredningarna skall framgå av 
upphandlingsannonsen. Kandidater eller an-
budsgivare som inte uppfyller de minimikrav 
som den upphandlande enheten ställer skall 
uteslutas ur anbudsförfarandet.  

Den upphandlande enheten skall i upp-
handlingsannonsen också ange sådana objek-
tiva och icke-diskriminerande grunder och 
regler som den vid selektivt förfarande, för-
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handlat förfarande eller konkurrenspräglad 
dialog kommer att tillämpa vid valet av de 
kandidater och anbudsgivare som deltar i an-
budsförfarandet eller förhandlingarna. Den 
upphandlande enheten skall också ange det 
lägsta möjliga antalet kandidater och i före-
kommande fall även det högsta möjliga anta-
let kandidater.  

Den upphandlande enheten kan be kandida-
terna eller anbudsgivarna komplettera eller 
precisera utredningar och andra handlingar. 
 

57 § 

Registeruppgifter 

Den upphandlande enheten kan begära att 
kandidaten eller anbudsgivaren 

1) med ett registerutdrag enligt lagstift-
ningen i etableringslandet visar att han är 
upptagen i ett yrkes- eller handelsregister, 

2) med en försäkran eller ett intyg under ed 
enligt lagstiftningen i etableringslandet visar 
att han bedriver näringsverksamhet, samt 

3) med ett näringstillstånd eller ett intyg 
över medlemskap i en organisation enligt 
lagstiftningen i etableringslandet visar att han 
är berättigad att erbjuda tjänster i sitt etable-
ringsland. 
 

58 § 

Ekonomisk och finansiell situation 

Den upphandlande enheten kan begära att 
kandidaterna eller anbudsgivarna visar upp 
bland annat följande utredningar över sin fi-
nansiella och ekonomiska situation: 

1) utlåtande av en bank eller ett kreditinsti-
tut eller utredning om ansvarsförsäkring för 
yrkesutövare, 

2) resultaträkning, balansräkning, verk-
samhetsberättelse, övriga bokslutshandlingar 
samt koncernbokslut, om dessa skall publice-
ras i kandidatens eller anbudsgivarens etable-
ringsland, samt 

3) intyg över företagets totalomsättning 
och över omsättningen för det verksamhets-
område som upphandlingskontraktet gäller 
för högst de tre senaste räkenskapsperioder-
na, om uppgifter om denna omsättning är till-
gängliga. 

Om kandidaten eller anbudsgivaren av god-
tagbara skäl inte kan ge in de handlingar som 
den upphandlande enheten kräver kan han 
styrka uppgifterna i anslutning till den eko-
nomiska eller finansiella situationen med nå-
gon annan handling som den upphandlande 
enheten godkänner. 
 
 

59 § 

Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässi-
ga kvalifikationer 

Den upphandlande enheten kan begära att 
kandidaterna och anbudsgivarna visar upp 
bland annat följande handlingar över sin tek-
niska prestationsförmåga och sina yrkesmäs-
siga kvalifikationer:  

1) ett intyg över utbildningen och de yr-
kesmässiga kvalifikationerna hos kandidaten 
eller anbudsgivaren eller företagets ledning 
samt i synnerhet hos de personer som ansva-
rar för utförandet av tjänsten eller entrepre-
naden, 

2) en förteckning över slutförda byggentre-
prenader under högst de fem senaste åren 
samt intyg över att de viktigaste entreprena-
derna utförts på ett tillfredsställande sätt; av 
intyget skall framgå värdet av entreprenader-
na samt tid och plats för deras utförande samt 
huruvida arbetet utförts enligt de regler som 
gäller inom branschen och huruvida arbetet 
slutförts på behörigt sätt; vid behov skall den 
behöriga myndigheten sända uppgifterna di-
rekt till den upphandlande enheten, 

3) en förteckning över de viktigaste full-
gjorda varuleveranserna eller tjänsterna un-
der högst de senaste tre åren, inklusive upp-
gifter om värde, tidpunkt och mottagare; en 
förteckning som gäller varor eller tjänster 
som levererats till ett offentligt samfund skall 
vara bestyrkt på behörigt sätt; om varan eller 
tjänsten har levererats till en privat beställare, 
ett intyg av köparen; om ett sådant intyg inte 
föreligger, skall också kandidatens eller an-
budsgivarens försäkran godkännas, 

4) en utredning om kandidatens eller an-
budsgivarens egna och utomstående tekniska 
sakkunniga eller tekniska organ, i synnerhet 
de som ansvarar för kvalitetskontrollen, samt 
i fråga om byggentreprenader, en utredning 
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om de sakkunniga och organ som entreprenö-
ren har till sitt förfogande, 

5) i varu- eller tjänsteupphandling kandida-
tens eller anbudsgivarens beskrivning av va-
ruleverantörens eller tjänsteleverantörens 
tekniska utrustning för kvalitetssäkring samt 
system för forskning och experiment, 

6) ett intyg över en kontroll som utförts av 
kandidaten eller anbudsgivaren eller av ett 
behörigt organ i kandidatens eller anbudsgi-
varens etableringsland och som utvisar kan-
didatens eller anbudsgivarens tillverknings-
kapacitet eller tjänsteleverantörens tekniska 
prestationsförmåga, system för forskning och 
experiment eller granskning av kvalitetskon-
troll, om de aktuella varorna eller tjänsterna 
är komplexa eller i undantagsfall är avsedda 
endast för ett särskilt ändamål, 

7) en utredning om tjänsteleverantörens el-
ler byggentreprenörens genomsnittliga årliga 
arbetskraft och antalet personer i ledningen 
högst under de senaste tre åren, 

8) en utredning om verktyg, maskiner och 
teknisk utrustning som tjänsteleverantören el-
ler byggentreprenören förfogar över för att 
genomföra upphandlingen, 

9) en utredning om hur stor del av kontrak-
tet som kommer att läggas ut på underentre-
prenörer, 

10) i fråga om varor som upphandlas, pro-
ver, beskrivningar och fotografier, vars äkt-
het skall styrkas om den upphandlande enhe-
ten begär det samt intyg som upprättas av of-
ficiella kvalitetstillsynsorgan eller inrättning-
ar vilkas behörighet har certifierats och av 
vilka framgår att de varor som upphandling-
en gäller överensstämmer med tekniska spe-
cifikationer eller standarder, samt 

11) en utredning om yrkeskunskap, effekti-
vitet, erfarenhet eller tillförlitlighet vid upp-
handling som förutsätter monterings- och in-
stallationstjänster. 

Den upphandlande enheten kan, om före-
målet för upphandlingen kräver det, begära 
en utredning av kandidaterna eller anbudsgi-
varna om de miljöskyddsåtgärder som vidtas 
när byggentreprenaden genomförs eller tjäns-
ten utförs. Om en upphandlande enhet kräver 
att få se certifikat som upprättats av oberoen-
de organ och som intygar att leverantören 
uppfyller kraven i vissa miljöledningsstan-
darder, skall enheten hänvisa till gemenska-

pens miljölednings- och revisionssystem 
(EMAS) eller till miljöledningsstandarder 
som bygger på relevanta europeiska eller in-
ternationella standarder och som certifierats 
av organ som uppfyller gemenskapslagstift-
ningen eller relevanta europeiska eller inter-
nationella standarder för certifiering. Den 
upphandlande enheten skall även godta lik-
värdiga certifikat från organ i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen samt leve-
rantörernas intyg över likvärdiga miljöåtgär-
der. 

Den upphandlande enheten kan, om före-
målet för upphandlingen kräver det, begära 
en utredning av kandidaterna eller anbudsgi-
varna om de kvalitetssäkringsåtgärder som 
vidtas. Om en upphandlande enhet kräver att 
få se certifikat som upprättats av oberoende 
organ och som intygar att anbudsgivaren 
uppfyller kraven i kvalitetssäkringsstandar-
derna, skall enheten hänvisa till kvalitetssäk-
ringssystem som bygger på relevanta europe-
iska standarder på området och som är certi-
fierade av organ som uppfyller europeiska 
standarder för certifiering. Den upphandlan-
de enheten skall även godta likvärdiga certi-
fikat från organ i andra medlemsstater i Eu-
ropeiska unionen samt av anbudsgivarna 
lämnade intyg över likvärdiga kvalitetssäk-
ringsåtgärder. 
 
 

60 § 

Kandidaters och anbudsgivares juridiska 
form samt anmälan om ansvariga personer 

Kandidater eller anbudsgivare som enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där de har 
etablerat sig har rätt att erbjuda de tjänster 
som utgör föremål för upphandlingen får inte 
uteslutas endast på grund av att lagstiftningen 
i den medlemsstat i Europeiska unionen där 
kontraktet sluts kräver att de skall vara an-
tingen fysiska eller juridiska personer. 

Den upphandlande enheten kan vid tjänste-
upphandling och byggentreprenader samt vid 
sådan varuupphandling som omfattar monte-
rings- och installationsarbeten ålägga kandi-
daterna eller anbudsgivarna att i anbudet eller 
anbudsansökan uppge namn på och yrkes-
mässiga kvalifikationer hos de personer som 
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ansvarar för att tjänsten eller byggentrepre-
naden utförs. 

 
61 §  

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och 
utnyttjande av andra aktörers kapacitet 

Leverantörer får lämna anbud eller anmäla 
sig som kandidater i grupp. Den upphandlan-
de enheten får inte kräva att grupper av kan-
didater eller anbudsgivare skall anta en viss 
juridisk form för att få lämna ett anbud eller 
en anbudsansökan. Enheten får dock kräva 
att den utsedda gruppen skall anta en viss ju-
ridisk form efter tilldelningen av kontraktet, 
om det är nödvändigt för att upphandlings-
kontraktet skall kunna fullgöras på behörigt 
sätt.  

En kandidat eller anbudsgivare får för ge-
nomförandet av upphandlingen utnyttja andra 
aktörers kapacitet, oberoende av den rättsliga 
arten av förbindelserna mellan dem. En 
grupp får för genomförandet av upphand-
lingen utnyttja kapaciteten hos deltagarna i 
gruppen eller hos andra aktörer. En kandidat 
eller anbudsgivare eller en grupp av dessa 
skall för den upphandlande enheten uppvisa 
dokumentation över sin ekonomiska och fi-
nansiella ställning, tekniska prestationsför-
måga och yrkesmässiga kvalifikationer och 
uppfyllandet av övriga krav. Som bevis kan 
till exempel användas inbördes åtaganden 
mellan företag eller andra åtaganden som vi-
sar att resurser som uppfyller kraven finns 
tillgängliga för kandidaterna eller anbudsgi-
varna eller gruppen. 
 

62 § 

Val av anbud 

Det anbud skall antas som för den upp-
handlande enheten totalekonomiskt sett är 
det mest fördelaktiga eller det som har det 
lägsta priset. Jämförelsegrunder för valet av 
det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbu-
det kan till exempel vara kvalitet, pris, tek-
niska företräden, estetiska och funktionella 
egenskaper, miljöegenskaper, driftskostna-
der, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservi-
ce och tekniskt stöd, underhållsservice, leve-

ransdag eller leveranstid eller tid för fullgö-
randet eller livslängdskostnader. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan den 
upphandlande enheten i samband med den 
totalekonomiska bedömningen ta hänsyn 
också till ekonomiska eller kvalitativa grun-
der med anknytning till allmänhetens behov 
samt grunder som gäller uppfyllande av mil-
jökrav, förutsatt att dessa grunder  kan mätas 
och har samband med föremålet för upphand-
lingen. Den upphandlande enheten kan på 
samma villkor beakta också sådana grunder 
som syftar till att tillgodose behoven hos de 
befolkningsgrupper i särskilt svag ställning 
till vilka användarna av föremålet för upp-
handlingen hör, om grunderna har fastställts i 
de tekniska specifikationerna. 

När kriteriet för valet är att anbudet är to-
talekonomiskt fördelaktigt skall jämförelse-
grunderna och deras inbördes viktning näm-
nas i upphandlingsannonsen eller förfråg-
ningsunderlaget. Vid konkurrenspräglad dia-
log skall motsvarande uppgifter meddelas i 
upphandlingsannonsen eller i projektbeskriv-
ningen. Viktningen av de olika kriterierna 
kan också anges i form av ett rimligt varia-
tionsintervall. Om en inbördes viktning av 
jämförelsegrunderna av motiverad anledning 
inte kan göras, skall jämförelsegrunderna an-
ges i prioritetsordning. 
 

63 § 

Exceptionellt låga anbud 

Den upphandlande enheten kan förkasta ett 
anbud, om anbudspriset med hänsyn till upp-
handlingens art och omfattning är exceptio-
nellt lågt. Innan ett anbud förkastas skall den 
upphandlande enheten av anbudsgivaren 
skriftligen begära en skriftlig utredning om 
grunderna för anbudet.  

Begäran enligt 1 mom. kan i synnerhet gäl-
la ekonomiska och tekniska lösningar avse-
ende sättet att tillverka varorna, tillhandahål-
landet av tjänster eller byggmetoderna, ex-
ceptionellt fördelaktiga villkor beträffande 
genomförandet av upphandlingen, originali-
teten i en föreslagen lösning, iakttagandet av 
skyldigheterna gällande arbetarskydd och ar-
betsförhållanden på platsen för genomföran-
det av upphandlingen eller statligt stöd som 
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anbudsgivaren åtnjuter. Den upphandlande 
enheten skall granska huvudpunkterna i an-
budet utifrån utredningen.  

Den upphandlande enheten kan förkasta ett 
anbud som har ett exceptionellt lågt anbuds-
pris till följd av att anbudsgivaren får ett 
olagligt statligt stöd. Innan anbudet förkastas 
skall för anbudsgivaren reserveras en skälig 
tid att visa att det statliga stödet har beviljats 
på lagliga grunder. 
 

64 § 

Beaktande av stöd som ges av den upphand-
lande enheten vid jämförelse av anbud 

Om anbudsgivaren är en enhet som hör till 
den upphandlande enhetens organisation eller 
om anbudsgivaren av den upphandlande en-
heten har fått eller kommer att få ekonomiskt 
stöd som påverkar anbudspriset, skall den 
upphandlande enheten vid jämförelse av an-
buden beakta de faktiska omständigheter som 
påverkar anbudspriset, såsom det ovan 
nämnda ekonomiska stödet. 
 

DEL III  

Nationella förfaranden 

9 kap. 

Anbudsförfarande vid upphandling som 
understiger ett EU-tröskelvärde, vid se-

kundär tjänsteupphandling enligt bilaga B 
och viss annan upphandling 

65 §  

Upphandlingsförfaranden 

Upphandlingsförfaranden enligt detta kapi-
tel kan användas vid upphandling som under-
stiger ett EU-tröskelvärde samt oberoende av 
EU – tröskelvärdet vid sekundär upphandling 
enligt bilaga B, vid upphandling som gäller 
tjänstekoncessioner och projekttävlingar i en-
lighet med vad som bestäms i 4 kap. 

De konkurrensutsättningsförfaranden som 
används vid upphandlingar definieras i 5 § 
10-18 punkten. Vid upphandling skall i första 
hand öppet eller selektivt förfarande tilläm-

pas. Den upphandlande enheten kan använda 
förhandlat förfarande på de villkor som anges 
i 25 § 1 mom. och 66 § och direktupphand-
ling på de villkor som anges i 67 §. På an-
vändning av konkurrenspräglad dialog och 
ramavtal tillämpas 29–32 §.  
 

66 §  

Förhandlat förfarande 

Den upphandlande enheten kan tillämpa 
förhandlat förfarande vid varu- och tjänste-
upphandling vars uppskattade totala värde 
understiger 50 000 euro samt vid byggentre-
prenader vars uppskattade totala värde un-
derstiger 500 000 euro. 

Den upphandlande enheten kan välja för-
handlat förfarande även 

1) vid upphandling där det på grund av 
upphandlingens art varken är möjligt eller 
ändamålsenligt att formulera anbudsförfrå-
gan så exakt att det bästa anbudet kan väljas 
genom öppet eller selektivt förfarande, 

2) vid upphandling som är av sådant slag 
som undantagsvis inte medger totalprissätt-
ning på förhand eller är förenad med sådana 
risker som undantagsvis inte medger total-
prissättning på förhand, 

3) vid sådan upphandling i anslutning till 
forskning, utredning, planering, utvärdering 
och utbildning som förutsätter en särskild 
bedömning av sakkunskapen och kvalifika-
tionerna hos de personer som ansvarar för 
tillhandahållandet av tjänsten, 

4) vid upphandling med anknytning till 
samarbetsarrangemang som gäller ett enskilt 
projekt eller vid upphandling som gäller be-
stående partnerskapsavtal inom den offentli-
ga och privata sektorn samt vid långvarig 
upphandling, 

5) vid sådan tjänsteupphandling inom soci-
al- och hälsovården som koncentreras på ett 
nationellt eller regionalt plan, 

6) vid upphandling som kräver multipro-
fessionell specialkunskap i synnerhet inom 
social- och hälsovården, , 

7) vid exceptionellt brådskande upphand-
ling som den upphandlande enheten inte skä-
ligen har kunnat bereda sig på, 

8) vid tjänstekoncessioner och valet av 
koncessionshavare, samt 
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9) upphandlingen endast avser forskning, 
experiment eller produktutveckling och inte 
syftar för säkerställande av ekonomisk lön-
samhet eller för ersättande av utgifter för 
forskning eller utveckling. 

Den upphandlande enheten skall före upp-
handlingsförfarandet utarbeta en beskrivning 
av upphandlingens mål och huvudsakliga in-
nehåll. Det förhandlade förfarandet kan 
genomföras i successiva steg genom att anta-
let kandidater eller anbudsgivare minskas. I 
upphandlingsannonsen, beskrivningen eller 
anbudsförfrågan skall informeras om att för-
farandet sker i successiva steg och om grun-
derna för minskningen av antalet kandidater 
eller anbudsgivare. Den upphandlande enhe-
ten skall förhandla med minst tre kandidater, 
om det finns ett tillräckligt antal lämpliga 
kandidater.  
 
 

67 §  

Direktupphandling 

Den upphandlande enheten kan använda di-
rektupphandling på de villkor som anges i 27 
och 28 §. Direktupphandling kan även an-
vändas i enstaka fall vid upphandling av so-
cial-, hälsovårds- och utbildningstjänster, om 
ordnande av anbudsförfarande, användande 
av förhandlat förfarande eller byte av den 
som tillhandahåller tjänsten skulle vara up-
penbart oskäligt eller särskilt oändamålsen-
ligt med hänsyn till tryggandet av ett för 
kunden betydande vård- eller klientförhål-
lande.  
 

 
 

68 § 

Annonsering om upphandling 

Den upphandlande enheten skall offentligt 
informera om upphandling  som genomförs 
genom öppet eller selektivt förfarande, för-
handlat förfarande, konkurrenspräglad förfa-
rande, tjänstekoncessioner eller byggkonces-
sioner. Den upphandlande enheten skall även 
offentligt informera om ramavtal och om 
projekttävlingar. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de kommunika-
tionsmedel som används för att skicka an-
nonser, innehållet i annonserna, publicering-
en av dem samt övriga faktorer i anknytning 
till annonseringsskyldigheten. 
 
 

69 §  

Anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan skall vara så tydlig att på 
basis av den kan lämnas anbud som kan mä-
tas med samma mått och som är jämförbara. 
Leverantörerna uppmanas i anbudsförfrågan 
eller upphandlingsannonsen lämna sina an-
bud inom utsatt tid.  

Anbudsförfrågan eller i lämpliga delar upp-
handlingsannonsen skall innehålla uppgifter 
om 

1) föremålet för upphandlingen, i tillämpli-
ga delar med iakttagande av vad som be-
stäms om tekniska specifikationer i 44 och 
45 §, 

2) krav som gäller kandidaternas eller an-
budsgivarnas ekonomiska och finansiella si-
tuation samt tekniska och yrkesmässiga kva-
lifikationer samt en förteckning över de 
handlingar som kandidaten eller anbudsgiva-
ren skall tillhandahålla för detta ändamål, 

3) grunden för valet av anbud samt, när det 
totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
väljs, jämförelsegrunderna och deras priori-
tetsordning, 

4) tidsfristen för lämnande av anbud, 
5) adress till vilken anbuden skall skickas, 

samt 
6) anbudens giltighetstid. 
Anbudsförfrågan skall innehålla också and-

ra uppgifter som är av väsentlig betydelse 
med tanke på upphandlingsförfarandet och 
utarbetandet av anbud. När anbudsförfrågan 
utarbetas kan 7 kap. i tillämpliga delar iakt-
tas. Angående de utredningar som krävs för 
bedömningen av kandidaternas och anbuds-
givarnas lämplighet kan 55-59 § iakttas i till-
lämpliga delar.  

Om anbudsförfrågan och upphandlingsan-
nonsen till innehållet skiljer sig från varandra 
skall det som anges i upphandlingsannonsen 
iakttas. 
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70 § 

Anbudsförfrågan och sändande av den till le-
verantörerna 

Anbudsförfrågan och de anbud som grun-
dar sig på den skall göras skriftligen. An-
budsförfrågan och anbuden kan göras munt-
ligen endast i undantagsfall vid förhandlat 
förfarande och direktupphandling, såsom vid 
exceptionellt brådskande upphandling, om ett 
skriftligt förfarande av motiverad anledning 
inte är ändamålsenligt. Om anbudsförfrågan 
eller anbuden inte utarbetats skriftligen skall 
protokoll föras vid de förhandlingar som förs 
med anbudsgivarna. Av protokollet skall vä-
sentliga uppgifter som inverkar på förfaran-
dets gång och anbudsgivarnas ställning 
framgå. 

Anbudsförfrågan skall vid öppet förfarande 
utan dröjsmål tillställas de leverantörer som 
bett om den eller göras tillgänglig för leve-
rantörerna på elektronisk väg. Vid andra 
upphandlingsförfaranden skall anbudsförfrå-
gan tillställas de kandidater som valts ut för 
förfarandet. Anbudsbegäran skall sändas 
samtidigt till alla kandidater.  

Kandidaterna skall med hänsyn till upp-
handlingens omfattning och art reserveras en 
skälig tid för lämnande av anbud. 
 

71 § 

Val av anbudsgivare 

Valet av anbudsgivare vid selektivt förfa-
rande, förhandlat förfarande och konkurrens-
präglad dialog samt bedömningen av lämp-
ligheten hos kandidater och anbudsgivare i 
alla upphandlingsförfaranden skall göras på 
grundval av på förhand angivna kriterier för 
anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella 
ställning, tekniska prestationsförmåga eller 
yrkesmässiga kvalifikationer eller på grund-
val av andra objektiva och icke-
diskriminerande kriterier. 

Ur anbudsförfarandet skall en sådan kandi-
dat eller anbudsgivare uteslutas som inte har 
tekniska, ekonomiska eller andra förutsätt-
ningar för att genomföra upphandlingen. I 
fråga om uteslutning av kandidater eller an-
budsgivare ur anbudsförfarandet kan i till-

lämpliga delar iakttas också det som i 52-59 
§ bestäms om bedömningen av kandidaters 
och anbudsgivares lämplighet.  

 
72 § 

Val av anbud 

Det anbud skall antas som för den upp-
handlande enheten totalekonomiskt sett är 
det mest fördelaktiga eller det som har det 
lägsta priset.  Jämförelsegrunderna vid valet 
av det totalekonomiskt mest fördelaktiga an-
budet skall hänföra sig till föremålet för upp-
handlingen och möjliggöra en objektiv be-
dömning av anbuden. Vid tjänsteupphandling 
eller byggentreprenader där den sakkunskap, 
den yrkeskunskap eller de kvalifikationer 
som innehas av de personer som ansvarar för 
tillhandahållandet av tjänsten eller byggent-
reprenaden intar en särställning, kan som 
jämförelsegrund också användas kvalitets-
ledning, kvalifikationer, erfarenhet och yr-
keskunskap som överskrider de minimivill-
kor som ställs på anbudsgivaren för att upp-
handlingen skall kunna genomföras.  

När kriteriet för valet är att anbudet total-
ekonomiskt skall vara det mest fördelaktiga 
skall även de jämförelsegrunder som används 
vid bedömningen nämnas i prioritetsordning 
i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrå-
gan. Vid fastställandet av jämförelsegrunder-
na kan i tillämpliga delar även iakttas vad 
som bestäms i 62 §. 

 
DEL IV  

Gemensamma bestämmelser om beslut om 
upphandling och tilldelning av upphand-

lingskontrakt, rättsmedel samt särskilda be-
stämmelser 

10 kap. 

Beslut om upphandling och upphandlings-
kontrakt  

73 § 

Beslut om upphandling och delgivning 

Den upphandlande enheten skall fatta ett 
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skriftligt beslut om de avgöranden som på-
verkar kandidaternas och anbudsgivarnas 
ställning samt om anbudsförfarandets utgång. 
Till beslutet, som skall motiveras, skall fogas 
en skriftlig anvisning om hur ärendet kan fö-
ras till marknadsdomstolen (anvisning om 
hur man söker ändring). Beslutet jämte mo-
tivering och anvisningen om hur man söker 
ändring skall skriftligen delges de parter som 
saken gäller. Kandidaterna och anbudsgivar-
na anses, om inte något annat visas, ha fått 
del av beslutet och anvisningen om hur man 
söker ändring den sjunde dagen efter det att 
handlingarna sändes. 

I fråga om anvisningen om hur man söker 
ändring gäller i tillämpliga delar bestämmel-
serna om besvärsanvisning i 3 kap. i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).  
 

74 § 

Slutande av upphandlingskontrakt 

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats 
skall den upphandlande enheten sluta ett 
skriftligt kontrakt om upphandlingen. Vid 
sådan upphandling som överstiger ett EU-
tröskelvärde som avses i 16 § får upphand-
lingskontraktet slutas och beslut verkställas 
tidigast 21 dagar efter det att kandidaterna 
och anbudsgivarna har fått eller anses ha fått 
del av beslutet och anvisningen om hur man 
söker ändring. Upphandlingskontraktet kan 
dock slutas också tidigare om detta av tving-
ande skäl som gäller allmänt intresse eller av 
andra oförutsebara skäl som inte beror på den 
upphandlande enheten är absolut nödvändigt. 
 

75 § 

Hemlighållande av handlingar  

På sekretess i fråga om de handlingar som 
en upphandlande enhet mottagit och upprät-
tat för offentlig upphandling och på hemlig-
hållande av upplysningarna i dem liksom på 
tystnadsplikt i fråga om upplysningarna och 
förbud mot utnyttjande av dem samt på den 
rätt som deltagarna i anbudsförfarandet har 
att få information om handlingarna om hand-
läggningen av anbudet tillämpas 11, 13, 14, 
16, 22–24 och 35 § i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet, även när det 
inte är fråga om en sådan myndighet som av-
ses i 4 § i nämnda lag. Ändring i den upp-
handlande enhetens beslut, genom vilket till-
gång till information om handlingar har av-
gjorts, får sökas genom besvär hos en behö-
rig förvaltningsdomstol som avses i 12 § i 
förvaltningsprocesslagen på det sätt som fö-
reskrivs i den nämnda lagen. I fråga om sö-
kande av ändring i ett beslut som meddelats 
av en myndighet som avses i 4 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
iakttas 33 § i nämnda lag. 
 

11 kap.  

Rättsmedel 

76 § 

Påföljder som bestäms av marknadsdomsto-
len 

Om det vid en upphandling har förfarits i 
strid med denna lag eller med stöd av be-
stämmelser utfärdade enligt den eller i strid 
med Europeiska gemenskapens lagstiftning 
eller Världshandelsorganisationens avtal om 
offentlig upphandling, kan marknadsdomsto-
len på ansökan  

1) helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlande enhet, 

2) förbjuda den upphandlande enheten att 
tillämpa en punkt i ett dokument som gäller 
upphandlingen eller att annars följa ett orik-
tigt förfarande, 

3) ålägga den upphandlande enheten att 
korrigera sitt oriktiga förfarande, eller 

4) ålägga den upphandlande enheten att be-
tala gottgörelse till en part som skulle ha haft 
en realistisk möjlighet att vinna anbudsförfa-
randet, om förfarandet hade varit felfritt. 

Gottgörelse kan påföras, om åtgärd som 
avses i 1 mom. 1–3 punkten kan orsaka stör-
re skada för den upphandlande enheten, för 
övriga aktörers rättigheter eller för det all-
männa intresset än de fördelar som åtgärden 
skulle medföra eller om ansökan gjorts först 
efter det att upphandlingskontraktet ingåtts. 
När gottgörelse påförs skall hänsyn tas till ar-
ten av det fel eller den försummelse som den 
upphandlande enheten gjort sig skyldig till, 
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upphandlingens totala värde och de kostna-
der och den skada som sökanden orsakats. 

 
 

77 § 

Förande av ärenden till marknadsdomstolen 

En ansökan som avses i 76 § 1 mom. skall 
göras skriftligen. Ansökan skall göras inom 
14 dagar från det att en kandidat eller an-
budsgivare skriftligen har fått del av det be-
slut som avses i 73 § 1 mom. samt en anvis-
ning om hur man söker ändring. Ett upphand-
lingskontrakt utgör inget hinder för att ansö-
kan behandlas. 
 

78 § 

Parter 

Ett ärende om upphandling kan göras an-
hängigt vid marknadsdomstolen av den som 
ärendet gäller.  

Ett ärende kan dessutom föras till mark-
nadsdomstolen av handels- och industrimini-
steriet, om det gäller gemenskapens tillsyns-
förfarande. I ärenden som avses i 13 § kan 
ärendet föras till marknadsdomstolen även av 
en sådan statlig eller kommunal myndighet 
eller annan aktör som har beviljat projektstöd 
för genomförandet av byggnadsprojektet.  
 
 

79 §  

Temporära förbud 

Efter det att en ansökan som avses i 76 § 1 
mom. har gjorts kan marknadsdomstolen 
temporärt förbjuda eller avbryta verkställig-
heten av ett beslut eller i övrigt bestämma att 
upphandlingen temporärt skall avbrytas för 
den tid ärendet behandlas i marknadsdomsto-
len. Ett förbud som avses i 76 § 1 mom. 
2 punkten och ett åliggande som avses i 
3 punkten kan även utfärdas temporärt för 
den tid ärendet behandlas i marknadsdomsto-
len. 

Vid beslut om en sådan åtgärd som avses i 
1 mom. skall marknadsdomstolen fästa upp-
märksamhet vid att åtgärden inte orsakar 

större skada för motparten, för andra perso-
ners rättigheter eller för det allmänna intres-
set än de fördelar som åtgärden medför.  

Marknadsdomstolens överdomare eller en 
marknadsrättsdomare kan i brådskande fall 
besluta om temporära åtgärder enligt 1 mom. 
 
 

80 § 

Hörande och annat förfarande  

Marknadsdomstolen får i ett upphandlings-
ärende inte temporärt förbjuda eller avbryta 
eller avgöra ett ärende utan att den upphand-
lande enheten och andra som saken angår ges 
möjlighet att bli hörda. Om syftet med en 
temporär åtgärd som behövs i ett ärende i an-
nat fall kan äventyras, kan åtgärden dock vid-
tas utan att sådan möjlighet att bli hörd ges.  

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att 
infinna sig till ett sammanträde och att lägga 
fram handlingar som klarlägger det aktuella 
ärendet. Om skyldigheten inte fullgörs eller 
om parten utan laga förfall uteblir från mark-
nadsdomstolens sammanträde, kan parten vid 
vite åläggas att lägga fram handlingarna eller 
att infinna sig till ett sammanträde. 

Vid behandlingen av ett ärende som hör till 
marknadsdomstolens behörighet tillämpas i 
övrigt vad som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen,  dock inte 74 § 3 mom. i nämnda 
lag.  
 

81 § 

Vite  

Marknadsdomstolen kan förena ett förbud 
enligt 76 § 1 mom. 2 punkten och ett åläg-
gande enligt 76 § 1 mom. 3 punkten med 
vite. Marknadsdomstolen kan förelägga vite 
också när den med stöd av 79 § 1 mom. be-
stämmer att upphandlingen temporärt skall 
avbrytas för den tid ärendet behandlas i 
marknadsdomstolen samt när den med stöd 
av 79 § 2 mom. temporärt utfärdar ett förbud 
som avses i 76 § 1 mom. 2 punkten eller ett 
åliggande som avses i 76 § 1 mom. 3 punkten 
för den tid ärendet behandlas i marknads-
domstolen. På föreläggande och utdömande 
av vite tillämpas viteslagen (1113/1990).  
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82 § 

Besvärsförbud 

I ett ärende som hör till marknadsdomsto-
lens behörighet får ändring inte sökas genom 
besvär med stöd av kommunallagen 
(365/1995) eller förvaltningsprocesslagen på 
den grund att beslutet strider mot denna lag. 
 
 

83 § 

Sökande av ändring i marknadsdomstolens 
beslut 

Ändring i marknadsdomstolens beslut får 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen i den ordning som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen. Marknadsdomsto-
lens beslut skall trots besvär iakttas, om inte 
högsta förvaltningsdomstolen bestämmer nå-
got annat. 
 
 

84 § 

Skadestånd 

Den som genom förfarande som strider mot 
denna lag eller med stöd av den utfärdade be-
stämmelser, Europeiska gemenskapens lag-
stiftning eller Världshandelsorganisationens 
avtal om offentlig upphandling orsakar en 
kandidat, anbudsgivare eller leverantör ska-
da, är skyldig att ersätta skadan.  

När skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av anbudsförfa-
randet är det för utdömande av skadestånd 
dock tillräckligt att kandidaten eller anbuds-
givaren leder i bevis ett oriktigt förfarande 
som avses i 1 mom. och att kandidaten eller 
anbudsgivaren, om förfarandet hade varit fel-
fritt, skulle ha haft en realistisk möjlighet att 
vinna anbudsförfarandet. 

Behörig domstol i de ärenden som avses i 1 
och 2 mom. är en underrätt i enlighet med 10 
kap. i rättegångsbalken.  
 
 
 
 

12 kap. 

Särskilda bestämmelser 

85 §  

Lämnande av uppgifter 

Utan hinder av vad i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet eller någon an-
nan lag bestäms om sekretess skall den upp-
handlande enheten i den omfattning som för-
utsätts i gemenskapens lagstiftning lämna 
statistiska och andra uppgifter till myndighe-
terna i Finland och institutionerna inom Eu-
ropeiska unionen om olika skeden i sin upp-
handling och om den upphandling de företa-
git. Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har handels- och industriministeriet rätt att 
vidarebefordra uppgifter som ministeriet fått 
på basis av denna lag till Europeiska gemen-
skapens myndigheter. 

Angående offentligheten för evangelisk-
lutherska kyrkans och dess församlingars 
handlingar gäller vad om detta särskilt före-
skrivs i kyrkolagen. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de i 1 mom. av-
sedda skyldigheterna beträffande statistikfö-
ring som förutsätts i artikel 75 och 76 i upp-
handlingsdirektivet samt om den upphand-
lande enhetens skyldighet att utarbeta i arti-
kel 43 i upphandlingsdirektivet avsedda ut-
redningar om upphandlingsförfaranden och 
upphandlingsbeslut och sammanställa annan 
information som skall sändas till institutio-
nerna inom Europeiska unionen. 
 
 

86 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan vid 
behov utfärdas bestämmelser om 

1) förutsättningarna för användning av dy-
namiska inköpssystem och elektroniska auk-
tioner samt de krav som anknyter till förfa-
randet, samt  

2) tillämpningen av lagen vid upphandling-
ar som genomförs av enheter inom sektorn 
för posttjänster. 
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Genom förordning av statsrådet kan vid 
behov utfärdas närmare bestämmelser om 
anordnandet av statsförvaltningens upphand-
ling och principerna för denna upphandling 
som avses i denna lag.  

 
 

87 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den   20 .  
Genom denna lag upphävs lagen av den 23 

december 1992 om offentlig upphandling 
(1505/1992) jämte ändringar samt förord-
ningen om upphandlingar på vilka lagen om 

offentlig upphandling inte tillämpas 
(342/1994). 

Denna lag tillämpas på upphandling vars 
upphandlingsförfarande inleds efter lagens 
ikraftträdande. Upphandlingsförfarandet an-
ses ha inletts då upphandlingsannonsen pub-
liceras. Vid upphandlingar som inte förutsät-
ter publicering av en upphandlingsannons 
anses upphandlingen ha inletts när anbuds-
förfrågan eller inbjudan att förhandla sänds 
eller förhandlingarna med leverantörerna in-
leds.  

Denna lag tillämpas på upphandlingar som 
genomförs av enheter inom sektorn för post-
tjänster senast till och med den 31 december 
2008. 

————— 
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Bilaga A 

 
PRIMÄRA TJÄNSTER1 

 
Kate-
gori 

Beskrivning CPC-referens 
nummer2 
 

CPV- referensnummer 

1 Underhålls- och reparations-
tjänster 

6112, 6122, 633, 
886 

Från 50100000 till 50982000 
(utom 50310000 till 50324200 och 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) 

2 Landtransport3, även säker-
hets- och kurirtransporter, med 
undantag av postbefordran 
 

712  
(utom 71235), 
7512, 87304 

Från 60112000-6 till 60129300-1 
(utom 60121000 till 60121600, 
60122200-1, 60122230-0) och från 
64120000-3 till 64121200-2 

3 Flygtransport av passagerare 
och gods, med undantag av 
postbefordran 

73 (utom 7321), Från 62100000-3 till 62300000-5 
(utom 62121000-6, 62221000-7)  

4 Postbefordran på land4 och i 
luften 
 

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 

5 Telekommunikationstjänster 752 Från 64200000-8 till 64228200-2, 
72318000-7 och 
från 72530000-9 till 72532000-3 

6 Finansiella tjänster: 
försäkringstjänster 
bank- och investeringstjänster5 
 
 

ex 81, 812, 814 Från 66100000-1 till 66430000-3 och 
från 67110000-1 till 67262000-11 

7 Databehandlingstjänster och 
därmed sammanhängande 
tjänster 
 
 

84 Från 50300000-8 till 50324200-4, 
Från 72100000-6 till 72591000-4 
(utom 72318000-7 och från 72530000-
9 till 72532000-3) 

8 Forsknings- och utvecklings-
tjänster6 
 

85 Från 73000000-2 till 73300000-5 
(utom 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0) 

                                                       
1
  Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas. 
2
 CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för 

direktiv 92/50/EEG. 
3 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
4 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
5 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller över-
föring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster. 
 Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, 
befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiel-
la tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av 
form, skall dock omfattas av detta direktiv. 
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9 Redovisnings-, revisions- och 
bokföringstjänster 
 

862 Från 74121000 till 74121250-0 

10 Marknads- och opinionsunder-
sökningar 
 

864 Från 74130000-9 till 74133000-0 och 
74423100-1, 74423110-4 

11 Organisationskonsulttjänster7 
och därmed sammanhängande 
tjänster 
 

865, 866 Från 73200000-4 till 73220000-0, 
Från 74140000-2 till 74150000-5 
(utom 74142200-8) och 
74420000-9, 74421000-6,  
74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

12 Arkitekttjänster, tekniska kon-
sulttjänster och integrerade 
tekniska tjänster, stadsplane-
ring och landskapsarkitektur, 
därmed sammanhängande ve-
tenskapliga och tekniska kon-
sulttjänster, teknisk provning 
och analys 
 

867 Från 74200000-1 till 74276400-8 och  
från 74310000-5 till 74323100-0, och 
74874000-6 

13 Reklamtjänster 871 Från 74400000-3 till 74422000-3 
(utom 74420000-9 och 74421000-6) 
 

14 Fastighetsstädning och fastig-
hetsförvaltning 

874, 82201–
82206 

Från 70300000-4 till 70340000-6 och 
från 74710000-9 till 74760000-4 
 

15 Förlags- och tryckeritjänster 
mot arvode eller på kontrakt 
 

88442 Från 78000000-7 till 78400000-1 

16 Avlopps- och renhållnings-
tjänster, sanering och liknande 
tjänster 
 

94 Från 90100000-8 till 90320000-6 och 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0 

                                                                                                                                                                                 
6 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för 
den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finan-
sieras av den upphandlande myndigheten. 
7 Med undantag av skiljemanna- och förlikningstjänster. 
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Bilaga B 

 
    SEKUNDÄRA TJÄNSTER 
 
Kate-
gori 

Beskrivning CPC-referens 
nummer 

CPV- referensnummer 

17 Hotell- och restaurangtjänster 64 Från 55000000-0 till 55524000-9 och 
från 93400000-2 till 93411000-2 

18 Järnvägstransport 711 60111000-9 och 
från 60121000-2 till 60121600-8 

19 Sjötransport 72 Från 61000000-5 till 61530000-9 och 
från 63370000-3 till 63372000-7 

20 Hjälptjänster och tjänster i 
anslutning till transporter 

74 62400000-6, 62440000-8, 
62441000-5, 62450000-1, 
Från 63000000-9 till 63600000-5 
(utom 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7) och 
74322000-2, 93610000-7 

21 Juridiska tjänster 861 Från 74110000-3 till 74114000-1 
 

22 Rekrytering och urval av  
personal8 
 

872 Från 74500000-4 till 74540000-6 
(utom 74511000-4) och 
från 95000000-2 till 95140000-5 
 

23 Spanings- och säkerhetstjäns-
ter, med undantag av säker-
hetstransporter 
 

873 (utom 
87304) 

Från 74600000-5 till 74620000-1 

24 Undervisning och yrkesut-
bildning 
 

92 Från 80100000-5 till 80430000-7 
 

25 Hälsovård och socialtjänster 93 74511000-4, och 
från 85000000-9 till 85323000 
(utom 85321000-5 och 85322000-2) 
 

26 Fritids- och idrottsverksam-
het samt kulturverksamhet 

96 Från 74875000-3 till 74875200-5 och 
från 92000000-1 till 92622000-7 
(utom 92230000-2) 

27 Övriga tjänster9 
 

  

 
 

                                                       
8  Med undantag av anställningskontrakt. 
9  Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av 
program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider. 
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Bilaga C 
    

 
BYGGVERKSAMHET      
      

NACE10 
 

    CPV-kod 

Avdel-
ning F 

  BYGG 
ENTRE-
PRENA-
DER 

  

Huvud-
grupp 

Grup
p 

Under-
grupp 

Benämning Anm.  

45   Byggverk-
samhet 
 

Omfattar: 
- nybyggnad, renovering och normal  
reparation 

45000000 

 45.1  Mark- och 
grundarbe-
ten 

 45100000 

  45.11 Rivning av 
hus; mark-
arbeten 
 

Omfattar: 
- rivning och rasering av byggnader och 
andra anläggningar 
- röjning av byggplatser 
- markarbeten: schaktning, deponering, 
nivellering av byggplatser, dikesgrävning, 
bergrensning, sprängning etc. 
- iordningställande av gruvarbetsplatser:  
avtäckning samt annat iordningställande 
av ägor och platser som innehåller mine-
raler 
Omfattar även: 
- dränering av byggplatser 
- dränering av jordbruks- eller skogs-
bruksmark 

45110000 

  45.12 Markunder-
sökning 
 

Omfattar: 
- provborrning och tagning av kärnprov 
för byggande, för geofysiska, geologiska 
eller liknande ändamål 
Omfattar inte: 
- borrning av källor för produktion av rå-
petroleum eller naturgas jfr 11.20 
- brunnsborrning jfr 45.25 
- schaktsänkning jfr 45.25 
- spårning av olje- och naturgasfält, ut-
förande av geofysiska, geologiska och 
seismiska undersökningar jfr 74.20 

45120000 

                                                       
10  Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindel-
ning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommis-
sionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1). 
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 45.2  Bygg- och 
anlägg-
ningsarbeten 

 45200000 

  45.21 Uppförande 
av hus och 
andra bygg-
nadsverk 

Omfattar: 
- byggande av alla slags byggnader 
- byggande av anläggningar inom väg- 
och vattenbyggnad o.d.: 
- broar, inklusive sådana för upphöjda vä-
gar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor 
- rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät 
för el och telekommunikation 
- rörledningar i tätort, tätortsnät för el och 
telekommunikation samt därmed förknip-
pade arbeten 
- montering och uppförande på plats av 
monteringsfärdiga byggnader 
Omfattar inte: 
- tjänster i anslutning till råpetroleum och 
naturgasutvinning jfr 11.20  
- uppförande av kompletta monterings-
färdiga byggnader av egentillverkade de-
lar av annat material än betong jfr huvud-
grupperna 20, 26 och 28  
- anläggning av stadion, simbassänger, id-
rottshallar, tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, exklusive upp-
förande av byggnader jfr 45.23 
- bygginstallationer jfr 45.3  
- slutbehandling av byggnader jfr 45.4 
- arkitektverksamhet och teknisk konsult-
verksamhet jfr 74.20  
- projektledning för byggande jfr 74.20 

45210000 

  45.22 Takarbeten Omfattar: 
- byggande av tak 
- taktäckning 
- impregnering 
 

45220000 

  45.23 Anläggning 
av vägar, 
flygfält och 
idrottsan-
läggningar 

Omfattar: 
- anläggning av vägar, gator samt andra 
kör- och gångvägar 
- anläggning av järnvägar 
- anläggning av start- och landningsbanor 
på flygfält 
- anläggning av stadion, simbassänger, id-
rottshallar, tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, exklusive upp-
förande av byggnader 
- målning av vägmarkeringar och marke-
ringar på parkeringsplatser 
Omfattar inte: 
- förberedande markarbeten jfr 45.11 

45230000 
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  45.24 Vattenbygg-
nad 
 

Omfattar: 
- anläggning av: 
- vattenleder, hamn- och flodarbeten, 
småbåtshamnar (marinor), slussar etc. 
- dammar, diken o.d. 
- muddring 
- undervattensarbete 

45240000 

  45.25 Andra bygg- 
och anlägg-
ningsarbeten 
 

Omfattar: 
- bygg- eller anläggningsverksamhet som 
är specialiserad inom något för olika slags 
konstruktioner gemensamt område och 
fordrar specialistkompetens eller special-
utrustning: 
- grundläggning inklusive pålning 
- borrning och byggande av brunnar, 
schaktsänkning 
- uppförande av icke egentillverkade stål-
element 
- bockning av stål 
- murning och stenläggning 
- resning och nedmontering av byggnads-
ställningar och arbetsplattformar, inklusi-
ve uthyrning av byggnadsställningar och 
arbetsplattformar 
- uppförande av skorstenar och industri-
ugnar 
Omfattar inte: 
- uthyrning av byggnadsställningar utan 
resning och nedmontering jfr 71.32 

45250000 

 45.3  Bygginstal-
lationer 

 45300000 

  45.31 Elinstalla-
tioner 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av:  
elkablar och elarmatur 
telekommunikationssystem 
elvärmesystem 
antenner 
brandlarm 
tjuvlarm 
hissar och rulltrappor 
åskledare etc. 

45310000 

  45.32 Isolerings-
arbeten 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av värme-, ljud- eller vibra-
tionsisolering 
Omfattar inte: 
- impregnering jfr 45.22 

45320000 
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  45.33 VVS-
arbeten 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av: 
vattensystem samt sanitetsutrustning 
gasarmaturer 
värme-, ventilations-, kyl- och luftkondi-
tioneringsutrustning inklusive ledningar 
sprinklersystem 
Omfattar inte: 
- installation av elvärmesystem jfr 45.31 

45330000 

  45.34 Andra bygg-
installatio-
ner 
 

Omfattar: 
- installation av belysnings- och signalsy-
stem till vägar, järnvägar, flygfält och 
hamnar 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av andra armaturer och anord-
ningar 

45340000 

 45.4  Slutbehand-
ling av 
byggnader 

 45400000 

  45.41 Puts-,  
fasad- och 
stuckaturar-
beten 
 

Omfattar: 
- anbringande på byggnader och andra an-
läggningar av invändig eller utvändig puts 
och stuck inklusive närstående basmateri-
al för putsning 

45410000 

  45.42 Byggnads-
snickeriarbe-
ten 
 

Omfattar: 
- installation av icke egentillverkade dör-
rar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök 
med fast inredning, trappor butiksinred-
ning o.d., av trä eller andra material 
- invändig slutbehandling såsom arbete 
med tak, väggbeklädnader av trä och 
flyttbara skiljeväggar 
Omfattar inte: 
- läggning av parkett och andra golvbe-
läggningar av trä jfr 45.43 

45420000 

  45.43 Golv- och 
väggbelägg-
ningsarbeten 
 

Omfattar: 
- läggning, uppsättning eller fastsättning i 
byggnader och andra anläggningar av: 
vägg- eller golvplattor av keramiskt  
material, betong eller huggen sten 
parkett och andra golvbeläggningar av trä 
mattor samt golvbeläggningar av linole-
um, inklusive av gummi eller plast 
terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffer-
golv eller -väggar 
tapeter 

45430000 
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  45.44 Måleri- och 
glasmästeri 
arbeten 
 

Omfattar: 
- invändig och utvändig målning av bygg-
nader 
- målning av anläggningar inom väg- och 
vattenbyggnad o.d. 
- installation av glas, speglar etc. 
Omfattar inte: 
- installation av fönster jfr 45.42 

45440000 

  45.45 Annan slut-
behandling 
av byggna-
der 
 

Omfattar: 
- installation av privata simbassänger 
- rengöring med ånga, blästring och  
liknande behandling av fasader 
- annan slutbehandling av byggnader 
Omfattar inte: 
- invändig rengöring av byggnader och 
andra konstruktioner jfr 74.70 

45450000 

 45.5  Uthyrning 
av bygg- 
och anlägg-
nings 
maskiner 
med förare 

 45500000 

  45.50 Uthyrning 
av bygg- 
och anlägg-
nings 
maskiner 
med förare 
 

Omfattar inte: 
- uthyrning av bygg- och anläggningsma-
skiner samt -utrustning utan förare jfr 
71.32 
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2. 

Lag 

om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser och tillämpnings-
område 

1 § 

Syfte och tillämpningsområde  

De enheter som utövar verksamhet inom 
sektorerna vatten, energi, transporter och 
posttjänster skall konkurrensutsätta sin upp-
handling som överstiger de EU-tröskelvärden 
som anges nedan i 12 § så som föreskrivs i 
denna lag.  

Genom denna lag genomförs Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/17/EG om 
samordning av förfarandena vid upphandling 
på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, nedan försörjningsdirektivet, 
samt rådets direktiv 92/13/EEG om samord-
ning av lagar och andra författningar om ge-
menskapsregler om upphandlingsförfaranden 
tillämpade av företag och verk inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikations-
sektorerna, nedan andra rättsmedelsdirekti-
vet. 
 

2 § 

Upphandlingsprinciper 

Den upphandlande enheten skall utnyttja 
befintliga konkurrensförhållanden, behandla 
deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 
agera öppet och med beaktande av proportio-
nalitetskraven. 

Om en kandidat eller anbudsgivare i an-
budsförfarandet är en sammanslutning eller 
en inrättning som ägs av den upphandlande 
enheten eller en annan upphandlande enhet 
skall denna bemötas på samma sätt som öv-
riga kandidater och anbudsgivare. 
 

3 § 

Villkor enligt Världshandelsorganisationens 
avtal om offentlig upphandling 

Vid upphandling som omfattas av tillämp-
ningsområdet för Världshandelsorganisatio-
nens avtal om offentlig upphandling (FördrS 
5/1995) skall på anbudsgivare och anbud från 
andra avtalsslutande stater tillämpas samma 
villkor som på anbudsgivare och anbud från 
Finland och andra medlemsstater i Europeis-
ka unionen. 
 

4 § 

Definitioner 

I denna lag och i bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den avses med 

1) upphandlingskontrakt ett skriftligt kon-
trakt som slutits mellan en eller flera upp-
handlande enheter och en eller flera leveran-
törer och som avser utförande av byggentre-
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prenad, upphandling av varor eller utförande 
av tjänster mot ekonomiskt vederlag, 

2) byggentreprenadkontrakt ett upphand-
lingskontrakt som syftar till utförande eller 
både projektering och utförande av sådana 
byggarbeten eller byggentreprenader som 
kan hänföras till en verksamhet som avses i 
bilaga C; med byggentreprenadkontrakt av-
ses även utförande, oavsett form, av byggent-
reprenader som uppfyller de krav som den 
upphandlande enheten ställer; med byggent-
reprenad kan avses en entreprenad för hus-, 
jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar 
en ekonomisk eller teknisk helhet, 

3) varuupphandlingskontrakt ett upphand-
lingskontrakt som avser annat än byggentre-
prenader; ett varuupphandlingskontrakt syf-
tar till köp, leasing, hyra eller upphandling på 
avbetalning med eller utan köpoption av en 
vara; som varuupphandlingskontrakt anses 
även ett sådant upphandlingskontrakt som 
utöver upphandling av varor även omfattar 
monterings- och installationsarbeten, 

4) tjänsteupphandlingskontrakt ett kontrakt 
som avser annat än offentliga byggentrepre-
nader och offentlig varuupphandling och som 
syftar till utförande av tjänster; som tjänste-
upphandlingskontrakt anses även ett sådant 
upphandlingskontrakt som utöver tjänster 
även omfattar varor, om tjänsternas värde 
överstiger varornas värde; som tjänsteupp-
handlingskontrakt anses dessutom ett upp-
handlingskontrakt som utöver tjänster även 
omfattar byggarbeten enligt bilaga C, 

5) byggkoncession ett kontrakt av samma 
typ som ett byggentreprenadkontrakt med 
den skillnaden att ersättningen för byggarbe-
tet utgörs antingen av endast rätten att utnytt-
ja anläggningen eller av dels en sådan rätt, 
dels betalning, 

6) tjänstekoncession ett kontrakt av samma 
typ som ett tjänsteupphandlingskontrakt med 
den skillnaden att ersättningen för utförandet 
av tjänsterna utgörs antingen av en rätt att ut-
nyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels 
betalning, 

7) leverantör en fysisk eller juridisk per-
son, offentlig enhet eller grupp av ovan av-
sedda som på marknaden erbjuder varor, 
tjänster, byggarbeten eller byggentreprena-
der, 

8) kandidat en leverantör som anmält in-
tresse för att delta i ett selektivt eller förhand-
lat förfarande eller en konkurrenspräglad dia-
log, 

9) anbudsgivare en leverantör som lämnar 
ett anbud, 

10) öppet förfarande ett upphandlingsförfa-
rande där den upphandlande enheten publice-
rar en upphandlingsannons om upphandling-
en och där alla intresserade leverantörer får 
lämna anbud; utöver upphandlingsannonsen 
kan den upphandlande enheten sända en an-
budsförfrågan till de leverantörer som den 
anser vara lämpliga, 

11) selektivt förfarande ett upphandlings-
förfarande där den upphandlande enheten 
publicerar en upphandlingsannons om upp-
handlingen och i vilket intresserade leveran-
törer kan begära att få delta; endast de kandi-
dater som den upphandlande enheten utser 
får lämna anbud, 

12) förhandlat förfarande ett upphand-
lingsförfarande där den upphandlande enhe-
ten publicerar en upphandlingsannons om 
upphandlingen och i vilket intresserade leve-
rantörer kan begära att få delta; den upphand-
lande enheten förhandlar om villkoren för 
upphandlingskontraktet med de leverantörer 
som den utser, 

13) direktupphandling ett upphandlingsför-
farande där den upphandlande enheten utan 
att publicera någon upphandlingsannons ut-
ser en eller flera leverantörer att delta i förfa-
randet och förhandlar om villkoren för kon-
traktet med dem, 

14) ramavtal ett avtal som ingås mellan en 
eller flera upphandlande enheter och en eller 
flera leverantörer i syfte att fastställa villko-
ren för upphandlingskontrakt som ingås un-
der en viss tidsperiod, såsom priser och pla-
nerade kvantiteter, 

15) projekttävling ett förfarande där den 
upphandlande enheten kan skaffa ett sådant 
underlag för exempelvis arkitektur, formgiv-
ningsteknik eller databehandling som en jury 
utser till vinnande bidrag i en tävling; i täv-
lingen kan priser delas ut, 

16) dynamiskt inköpssystem ett helt elek-
troniskt förfarande för upphandling av sådant 
som vanligen används och finns allmänt till-
gängligt på marknaden; upphandlingsförfa-
randet är tidsbegränsat och under hela varak-
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tigheten öppet för varje leverantör som upp-
fyller kriterierna och som har lämnat ett pre-
liminärt anbud som överensstämmer med an-
budsförfrågan, 

17) elektronisk auktion ett upprepat förfa-
rande med hjälp av elektroniska medel för att 
presentera lägre priser eller nya värden för 
vissa delar av anbuden, vilket genomförs ef-
ter en första fullständig utvärdering av anbu-
den och möjliggör en rangordning av anbu-
den på grundval av automatiska utvärde-
ringsmetoder; byggentreprenader och sådana 
tjänsteupphandlingar som innehåller intellek-
tuella prestationer kan således inte bli före-
mål för elektronisk auktion, 

18) teknisk specifikation fastställda egen-
skaper hos den vara, den tjänst eller det ma-
terial som är föremål för upphandlingen; så-
dana egenskaper är bland annat kvalitetsnivå 
och miljöskyddsnivå, projektering, överens-
stämmelse med krav och ändamålsenlighet 
samt bedömning av produktens bruksegen-
skaper, produktens säkerhet och mått, be-
teckning under vilken produkten saluförs, 
terminologi, symboler, provning och prov-
ningsmetoder samt krav på förpackning, 
märkning, etiketter, bruksanvisningar, pro-
duktionsprocesser och produktionsmetoder 
samt krav beträffande förfaranden vid be-
dömning av överensstämmelse; egenskaper 
som vid offentliga byggentreprenader fast-
ställs genom tekniska specifikationer är 
dessutom bestämmelser om projektering, 
kostnadsberäkning, provning och kontroll, 
villkoren för att arbetet skall godkännas, 
byggmetoder samt byggteknik och andra 
tekniska villkor som hänför sig till det färdi-
ga arbetet och material eller delar som ingår i 
det, 

19) teknisk definition en europeisk stan-
dard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en 
officiell teknisk definition, en internationell 
standard, en teknisk referens, en nationell 
standard, ett nationellt tekniskt godkännande 
samt något annat nationellt dokument som 
hänför sig till projektering, beräkning, ge-
nomförande av arbeten eller användningen 
av varan, 

20) standard en teknisk definition som 
godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan 
för upprepad och kontinuerlig tillämpning 
och som har offentliggjorts som standard och 

med vilken överensstämmelse inte är obliga-
torisk; en standard kan vara 

a) internationell, dvs. antagen av ett inter-
nationellt standardiseringsorgan och tillgäng-
lig för allmänheten, 

b) europeisk, dvs. antagen av ett europeiskt 
standardiseringsorgan och tillgänglig för all-
mänheten, eller 

c) nationell, dvs. antagen av ett nationellt 
standardiseringsorgan och tillgänglig för all-
mänheten, 

21) europeiskt tekniskt godkännande en 
positiv teknisk bedömning av en för ett visst 
ändamål avsedd byggprodukts lämplighet för 
detta ändamål vilken lämnats av ett godkän-
nandeorgan utsett av en medlemsstat i Euro-
peiska unionen; godkännandet grundar sig på 
uppfyllandet av de väsentliga kraven beträf-
fande byggnadsverket, på basis av vilka de 
för produkten kännetecknande egenskaperna 
har definierats, samt på en definition av an-
vändningsförhållandena, 

22) officiell teknisk definition en teknisk 
definition som har erkänts av medlemsstater-
na i Europeiska unionen och som har offent-
liggjorts i Europeiska unionens officiella tid-
ning, 

23) teknisk referens vilken som helst annan 
teknisk definition än en officiell standard, 
som har framställts av ett europeiskt standar-
diseringsorgan i enlighet med förfaranden 
som beaktar marknadens behov, 

24) erkänt organ provnings- eller kalibre-
ringslaboratorier och kontroll- och certifie-
ringsorgan som uppfyller tillämpliga europe-
iska standarder; den upphandlande enheten 
skall också godta intyg utfärdade av erkända 
organ i andra medlemsstater i Europeiska 
unionen, 

25) gemensam terminologi vid offentlig 
upphandling (CPV) den tillämpliga nomen-
klatur som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en 
gemensam terminologi vid offentlig upp-
handling (CPV), 

26) skriftlig varje enhet av ord eller siffror 
som kan läsas, återges och sedan meddelas; 
denna enhet kan innehålla uppgifter som går 
att överföra eller lagra med elektroniska me-
del, 

27) elektroniska medel medel som utnyttjar 
elektronik för behandling och lagring av data 
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samt sänder, överför och tar emot via kabel, 
radiovågor, på optisk eller någon annan elek-
tromagnetisk väg.  
 

2 kap. 

Enheter och verksamheter som omfattas 
av tillämpningsområdet 

5 § 

Upphandlande enheter 

De upphandlande enheter som avses i den-
na lag är statens, kommunernas och sam-
kommunernas myndigheter, affärsverk, of-
fentligrättsliga organ samt sammanslutningar 
av dessa som utövar en eller flera av de verk-
samheter som avses i 6–9 §. 

Upphandlande enheter som avses i denna 
lag är dessutom offentliga företag som utövar 
verksamhet enligt 6–9 § och enheter som är 
verksamma med stöd av en särskild rättighet 
eller en ensamrätt som en myndighet har be-
viljat och utövar verksamhet enligt 6–9 §.  

I 1 mom. avses med offentligrättsligt organ 
en juridisk person som särskilt har inrättats 
för att tillgodose sådana behov i det allmän-
nas intresse som inte har industriell eller 
kommersiell karaktär, och 

1) som till största delen finansieras av en 
upphandlande enhet som avses i 1 mom. eller 

2) vars ledning står under kontroll av en 
upphandlande enhet som avses i 1 mom.  

3) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kon-
trollorgan mer än hälften av ledamöterna ut-
ses av en upphandlande enhet som avses i 1 
mom. 

I 2 mom. avsedda offentliga företag är 
sammanslutningar över vilka myndigheterna 
har ett direkt eller indirekt bestämmande in-
flytande till följd av ägarförhållande, finansi-
ellt deltagande eller gällande regler; en enhet 
anses vara omfattad av en myndighets be-
stämmanderätt i synnerhet när myndigheten 

1) direkt eller indirekt äger större delen av 
det tecknade kapitalet i företaget,  

2) kontrollerar majoriteten av röstetalet på 
grund av aktieägande, eller 

3) kan utse fler än hälften av ledamöterna i 
sammanslutningens förvaltnings-, styrelse- 
eller kontrollorgan. 

Med särskild rättighet eller ensamrätt av-
ses i 2 mom. en rättighet som grundar sig på 
lag eller som beviljats av en behörig myn-
dighet enligt lag och som reserverar utövan-
det av någon av verksamheterna enligt 6–9 § 
till en eller flera enheter, vilket väsentligt på-
verkar andra enheters möjligheter att utöva 
samma typ av verksamhet.  

 
6 § 

Energiförsörjning 

 
Denna lag tillämpas på nätverksamhet med 

gas och värme, på leverans av gas och värme 
till dessa nät och på skötseln av systemansvar 
enligt naturgasmarknadslagen (508/2000). 

Denna lag tillämpas inte om en upphand-
lande enhet som inte avses i 5 § 1 mom. leve-
rerar gas eller värme som uppstår som bipro-
dukt till ett nät som tillhandahåller tjänster 
för allmänheten, när följande villkor upp-
fylls: 

1) produktionen av gas eller värme är nöd-
vändig för utövande av annan verksamhet än 
sådan som avses i denna lag,  

2) syftet med leverans till det publika nätet 
är att utnyttja den energi som uppstår som 
biprodukt och  

3) den andel av den totala produktionen av 
gas eller värme som skall levereras till det 
publika nätet uppgår till högst 20 procent av 
enhetens omsättning, räknat på de tre när-
mast föregående årens genomsnitt, det inne-
varande året medräknat. 

Denna lag tillämpas på nätverksamhet med 
el, på leverans av el till dessa nät och på 
skötseln av systemansvaret enligt elmark-
nadslagen (386/1995). 

Denna lag tillämpas inte om en upphand-
lande enhet som inte avses i 5 § 1 mom. leve-
rerar el till ett nät som tillhandahåller tjänster 
för allmänheten, när följande villkor upp-
fylls: 

1) produktionen av el är nödvändig för ut-
övande av annan verksamhet än sådan som 
avses i denna lag, 

2) syftet med leverans till det publika nätet 
är att jämna ut variationerna i enhetens egen 
förbrukning och 

3) den el som skall levereras till det publika 
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nätet utgör högst 30 procent av enhetens tota-
la produktion av energi, räknat på de tre 
närmast föregående årens genomsnitt, det in-
nevarande året medräknat. 

Denna lag tillämpas på verksamhet som 
avser utnyttjande av ett geografiskt område 
för prospektering eller brytning av bränntorv. 

Denna lag tillämpas inte på anskaffning av 
energi eller bränsle för energiproduktion i 
samband med en sådan verksamhet som av-
ses i denna paragraf. 
 
 

7 §   

Vatten 

Denna lag tillämpas på samhällens vatten-
tjänster enligt lagen om vattentjänster 
(119/2001). 

Denna lag tillämpas också på upphandling 
och projekttävlingar som  

1) genomförs av en upphandlande enhet 
som bedriver en verksamhet som avses i 1 
mom., när upphandlingen har anknytning till 
vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller 
dränering, och 

2) om den volym vatten som avses bli an-
vänd som hushållsvatten är större än 20 pro-
cent av den totala vattenmängd som tillhan-
dahålls genom dessa projekt eller konstbe-
vattnings- eller dräneringsanläggningar. 

Denna lag tillämpas inte en upphandlande 
enhet som inte avses i 5 § 1 mom. levererar 
hushållsvatten till ett nät som tillhandahåller 
tjänster för allmänheten, då följande villkor 
uppfylls: 

1) hushållsvatten produceras för utövande 
av annan verksamhet än sådan som avses i 1 
och 2 mom., 

2) syftet med leveransen till det publika nä-
tet är att jämna ut variationerna i enhetens 
egen förbrukning och 

3) andelen överflödigt hushållsvatten som 
skall levereras till det publika nätet uppgår 
till högst 30 procent av enhetens totala pro-
duktion av hushållsvatten, räknat på de tre 
närmast föregående årens genomsnitt, det in-
nevarande året medräknat.  

Denna lag tillämpas inte vid anskaffning av 
råvatten som en i denna lag avsedd upphand-
lande enhet företar. 

8 §  

Vissa trafiktjänster 

Denna lag tillämpas på byggande, service, 
underhåll och tillhandahållande av sådana nät 
som används i syfte att tillhandahålla offent-
liga transporttjänster med järnväg, spårväg, 
trådbussar, bussar eller metro. Med ett nät för 
transporttjänster avses en tjänst som tillhan-
dahålls enligt de villkor som en myndighet 
ställer för verksamheten. Villkoren kan gälla 
trafikerade rutter, tillgänglig transportkapaci-
tet eller antalet turer.  

Denna lag tillämpas inte på busstrafik, om 
andra samfund fritt kan tillhandahålla samma 
tjänster på motsvarande villkor antingen ge-
nerellt eller på ett visst geografiskt område. 

Denna lag tillämpas på underhåll av flyg-
platser, yttre eller inre hamnar eller tillhan-
dahållande av andra terminaltjänster för per-
soner som idkar trafik i luften, på haven eller 
på inre vattenvägar. 
 

9 § 

Posttjänster 

Denna lag tillämpas på tillhandahållande av 
posttjänster enligt lagen om posttjänster 
(313/2001) enligt vad som närmare bestäms i 
63 §.  
 

10 § 

Kontrakt som omfattar flera typer av verk-
samhet 

På upphandling som omfattar flera typer av 
verksamhet tillämpas bestämmelserna för 
den verksamhet som upphandlingen huvud-
sakligen gäller.  

Om en av dessa verksamheter omfattas av 
tillämpningsområdet för denna lag och en 
annan av tillämpningsområdet för upphand-
lingslagen och om det är omöjligt att på ob-
jektiva grunder avgöra vilken verksamhet 
som upphandlingen huvudsakligen gäller, 
skall upphandlingen göras enligt upphand-
lingslagen.  

Om en av dessa verksamheter omfattas av 
tillämpningsområdet för denna lag och en 
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annan verksamhet inte omfattas av tillämp-
ningsområdet för vare sig denna lag eller 
upphandlingslagen, och om det är omöjligt 
att på objektiva grunder avgöra vilken verk-
samhet som upphandlingen huvudsakligen 
gäller, skall upphandlingen göras enligt den-
na lag. 
 

11 § 

Direkt konkurrensutsatt verksamhet 

Denna lag tillämpas inte på upphandling 
som görs för utförande av en verksamhet för 
vilken enligt artikel 30 i försörjningsdirekti-
vet genom kommissionens beslut har fast-
ställts att den aktuella verksamheten är en di-
rekt konkurrensutsatt verksamhet på markna-
der med fritt tillträde. 

De upphandlande enheterna kan lämna en 
ansökan till Europeiska gemenskapernas 
kommission om inledande av ett i 1 mom. 
avsett förfarande. Ansökan skall sändas till 
handels- och industriministeriet för känne-
dom. 

 
3 kap. 

Tröskelvärden och beräkning av det upp-
skattade värdet av en upphandling samt 

undantag från tillämpningsområdet 

12 § 

Tröskelvärden 

De EU-tröskelvärden som baserar sig på 
kommissionens förordning (EG) nr 
2083/2005 om ändring av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/17/EG och 
2004/18/EG avseende tröskelvärden för upp-
handlingsförfaranden är 

1) 422 000 euro vid varu- och tjänsteupp-
handling, och 

2) 5 278 000 euro vid byggentreprenad-
upphandling. 

Europeiska gemenskapernas kommission 
reviderar tröskelvärdena vartannat år i enlig-
het med förfarandet i artikel 68 i försörj-
ningsdirektivet och offentliggör de revidera-
de tröskelvärdena i Europeiska unionens of-
ficiella tidning, varvid värdena i 1 mom. er-

sätts med de reviderade värden som Europe-
iska gemenskapernas kommission beslutat 
om. Handels- och industriministeriet skall 
utan dröjsmål i officiella tidningen informera 
om ändringar av EU-tröskelvärdena i enlig-
het med de revideringar som Europeiska ge-
menskapernas kommission har gjort. 
 

13 § 

Beräkning av det uppskattade värdet av en 
upphandling 

Grund för beräkningen av det uppskattade 
värdet av en upphandling skall vara den 
största totala ersättning som skall betalas, 
exklusive mervärdesskatt. Vid beräkningen 
av värdet skall även beaktas möjliga alterna-
tiva sätt för genomförande av upphandlingen 
och options- och förlängningsklausuler som 
ingår i kontraktet samt provisioner eller av-
gifter som skall betalas till kandidater eller 
anbudsgivare. 

Vid beräkningen av det uppskattade värdet 
av en byggentreprenad skall hänsyn tas till 
entreprenadens värde samt till det uppskatta-
de totala värdet av de varor som är nödvän-
diga för att entreprenaden skall kunna utföras 
och som den upphandlande enheten tillhan-
dahåller entreprenören. 

Om en upphandling genomförs samtidigt i 
form av delkontrakt, skall det uppskattade to-
tala värdet av samtliga motsvarande delkon-
trakt beaktas då det uppskattade värdet av 
upphandlingskontraktet beräknas. Om det 
sammanlagda värdet av delkontrakten 
överskrider det tröskelvärde som avses i 12 
§, skall denna lag iakttas vid upphandlingen 
av varje del. 

Denna lag tillämpas inte på sådana delkon-
trakt i anslutning till varu- eller tjänsteupp-
handling vars uppskattade värde understiger 
80 000 euro eller på sådana delkontrakt i an-
slutning till byggentreprenader vars uppskat-
tade värde understiger 1 miljon euro, om det 
sammanlagda värdet av dessa delar inte över-
stiger 20 procent av det sammanlagda värdet 
av samtliga delar. 

Det uppskattade värdet skall gälla då den 
upphandlande enheten skickar ut upphand-
lingsannonsen för publicering eller på annat 
sätt inleder upphandlingsförfarandet. 
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14 § 

Beräkning av det uppskattade värdet av viss 
tjänsteupphandling 

Vid beräkning av det uppskattade värdet av 
en upphandling skall när det gäller 

1) försäkringstjänster användas de försäk-
ringspremier som skall betalas och andra er-
sättningar, 

2) banktjänster och andra finansiella tjäns-
ter de avgifter, provisioner och räntor som 
skall betalas och andra ersättningar, 

3) tjänsteupphandling som gäller projekte-
ring de avgifter och provisioner som skall be-
talas och andra ersättningar, 

4) projekttävlingar som leder till tjänste-
upphandling upphandlingens uppskattade 
värde samt eventuella priser och ersättningar 
till deltagarna, samt 

5) övriga projekttävlingar de priser och er-
sättningar som betalas till deltagarna samt det 
uppskattade värdet av en tjänsteupphandling 
som genomförs senare i enlighet med 29 § 9 
punkten, om den upphandlande enheten inte 
utesluter en sådan tilldelning av tjänsteupp-
handling i annonsen om projekttävlingen. 
 
 

15 § 

Beräkning av det uppskattade värdet för en 
kontraktsperiod 

Om ett varuupphandlingskontrakt avser 
leasing, hyra eller upphandling på avbetal-
ning, skall beräkningen av det uppskattade 
värdet av kontraktet grunda sig på 

1) det uppskattade totala värdet för hela gil-
tighetstiden av ett tidsbundet kontrakt som 
gäller högst 12 månader eller det totala vär-
det, inklusive det uppskattade restvärdet, av 
ett kontrakt som gäller längre än 12 månader, 
eller 

2) det uppskattade månadsvärdet multipli-
cerat med 48, om kontraktet gäller tills vidare 
eller för obestämd tid. 

I fråga om varu- eller tjänsteupphandlings-
kontrakt som regelbundet återkommer eller 
som skall förnyas inom en viss period skall 
beräkningen av det uppskattade värdet grun-
da sig på 

1) det totala värdet av en följd av liknande 
upphandlingar som gjorts under de föregåen-
de 12 månaderna eller under den föregående 
räkenskapsperioden med beaktande av änd-
ringar i kvantitet eller värde under de följan-
de 12 månaderna, eller 

2) det uppskattade totala värdet av en följd 
av kontrakt som slutits under loppet av de 12 
månader som följer efter den första varuleve-
ransen eller alternativt under efterföljande 
räkenskapsperiod, om det är fråga om ett 
kontrakt som är längre än 12 månader. 

När det gäller tjänsteupphandlingskontrakt 
som inte innehåller något totalpris skall 
grunden för beräkning av det uppskattade 
värdet vara 

1) det uppskattade totala värdet under kon-
traktstiden, om kontraktet har en bestämd 
löptid om högst 48 månader, eller 

2) det uppskattade månadsvärdet multipli-
cerat med 48, om upphandlingskontraktet lö-
per på obestämd tid eller om kontraktet har 
en längre löptid än 48 månader. 

När det gäller ramavtal skall det uppskatta-
de värdet av upphandlingen beräknas utifrån 
det uppskattade totala värdet av samtliga pla-
nerade upphandlingskontrakt under ramavta-
lets löptid. 

 
16 § 

Förbud mot att dela upp upphandling eller 
kombinera upphandlingar på ett artificiellt 

sätt 

En upphandling får inte delas upp, beräk-
nas eller kombineras med exceptionella me-
toder i syfte att undgå tillämpning av be-
stämmelserna i denna lag eller, i de fall som 
avses i 10 §, upphandlingslagen. En varu-
upphandling eller en tjänsteupphandling får 
inte heller kombineras med en byggentrepre-
nad eller upphandlingar annars kombineras 
på ett artificiellt sätt i syfte att undgå tillämp-
ning av bestämmelserna i denna lag. 
 

17 § 

Allmänna undantag från tillämpningsområ-
det i fråga om upphandling 

Denna lag tillämpas inte på 
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1) bygg- eller tjänstekoncessioner som be-
viljas av en upphandlande enhet som utövar 
en eller flera av de verksamheter som avses i 
denna lag, om koncessionerna tilldelas för 
utövande av dessa verksamheter, 

2) upphandling som görs för återförsäljning 
eller uthyrning till tredje part, förutsatt att 
den upphandlande enheten inte har någon 
särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller 
hyra ut föremålet för upphandling och att 
andra enheter fritt kan sälja eller hyra ut det 
på samma villkor som den upphandlande en-
heten, 

3) upphandling som den upphandlande en-
heten gör för utövande av annan verksamhet 
än sådan som avses i 6-9 §, om inget annat 
följer av 10 §, 

4) upphandling som gäller utövande av en 
verksamhet som avses i denna lag i ett tredje 
land, om verksamheten bedrivs utan använd-
ning av något nät eller geografiskt område 
inom Europeiska gemenskapen, 

5) upphandling som omfattas av sekretess 
eller vars genomförande förutsätter lagstad-
gade särskilda säkerhetsåtgärder, eller då det-
ta krävs med hänsyn till skyddet av centrala 
statliga säkerhetsintressen, 

6) upphandling som omfattas av andra för-
faranderegler och som görs 

a) i enlighet med ett internationellt avtal 
som ingåtts mellan Finland och ett eller flera 
tredje länder och som omfattar varor eller 
byggentreprenader avsedda att genomföra el-
ler utnyttja en byggentreprenad som är ge-
mensam för de undertecknande staterna eller 
tjänster avsedda att genomföra eller utnyttja 
ett projekt som är gemensamt för de under-
tecknande staterna, eller 

b) i enlighet med en internationell organi-
sations särskilda förfarande, eller 

c) i enlighet med ett internationellt avtal 
som slutits i samband med stationering av 
trupper och som gäller företag i någon av Eu-
ropeiska unionens medlemsstater eller ett 
tredje land. 

 
18 § 

Undantag från tillämpningsområdet i fråga 
om tjänsteupphandling 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-
handling som gäller 

1) förvärv eller hyra, oavsett finansierings-
form, av mark, befintliga byggnader eller an-
nan fast egendom eller rättigheter till sådan, 

2) skiljemanna- och förlikningstjänster, 
3) finansiella tjänster i samband med utfär-

dande, förvärv, försäljning eller överlåtelse 
av värdepapper eller andra finansiella in-
strument, särskilt den upphandlande enhetens 
transaktioner för att skaffa pengar eller kapi-
tal, 

4) arbetsavtal, eller 
5) andra forsknings- och utvecklingstjäns-

ter än sådana som uteslutande är till nytta för 
en upphandlande enhet i dess egen verksam-
het, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten 
helt och hållet betalas av den upphandlande 
enheten. 

Med avvikelse från bestämmelserna i 1 
mom. tillämpas lagen på kontrakt om finan-
siella tjänster som ingås samtidigt med, före 
eller efter varje slag av förvärvs- eller hyres-
kontrakt. 

När upphandlingen endast gäller de tjänster 
som förtecknats i bilaga B eller dessa tjänster 
tillsammans med tjänsterna enligt bilaga A 
på så sätt att värdet av tjänsterna enligt bilaga 
B överstiger värdet av tjänsterna enligt bilaga 
A, tillämpas endast bestämmelserna om tek-
niska specifikationer i 40 och 41 § och be-
stämmelserna om annons i efterhand i 23 §. 
 

19 § 

Upphandling hos företag anknutna till den 
upphandlande enheten eller samföretag 

Denna lag tillämpas inte på upphandling, 
som en upphandlande enhet tilldelar ett före-
tag som är anknutet till den upphandlande 
enheten eller ett samföretag. 

Med anknutet företag avses ett sådant före-
tag vars årsbokslut sammanställs med de 
upphandlande enheternas bokslut i enlighet 
med bokföringslagen (1336/1997). I fråga 
om de enheter som inte omfattas av tillämp-
ningsområdet för bokföringslagen avses med 
ett anknutet företag ett sådant företag som 
den upphandlande enheten direkt eller indi-
rekt kan utöva bestämmande inflytande över 
enligt 5 § 4 mom. eller ett företag som kan 
utöva bestämmande inflytande över den upp-
handlande enheten eller ett företag som är en 
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upphandlande enhet som är underkastad be-
stämmande inflytande från ett annat företag 
på grund av ägarförhållanden, finansiellt del-
tagande eller regler som styr företaget. Med 
samföretag avses ett företag som består av 
flera upphandlande enheter och som bedriver 
sådan verksamhet som avses i denna lag. 

Ovan i 2 mom. är dessutom en förutsätt-
ning att minst 80 procent av det anknutna fö-
retagets eller samföretagets genomsnittliga 
omsättning när det gäller varuleveranser, 
tjänster eller byggentreprenader under de tre 
senaste åren härrör från tillhandahållande av 
sådana varor, tjänster och byggentreprenader 
till företag till vilka det är anknutet. Om upp-
gifter om omsättningen för de tre senaste 
åren inte är tillgängliga, kan företaget visa att 
omsättningen sannolikt realiseras bl.a. genom 
att presentera uppgifter om den kommande 
affärsverksamheten. Om flera än ett företag 
tillhandahåller till den upphandlande enheten 
samma tjänster, varuleveranser eller byggent-
reprenader, skall andelen på 80 procent be-
räknas med hänsyn till den totala omsättning 
som härrör från tillhandahållandet av tjänster, 
varor och byggentreprenader från dessa före-
tag. 

Lagen tillämpas inte på upphandling som 
ett samföretag tilldelar en av de upphandlan-
de enheter som äger det, eller som en upp-
handlande enhet tilldelar ett samföretag i 
dess ägo, förutsatt att samföretaget har bil-
dats för att bedriva verksamheten under 
minst tre år och de upphandlande enheter 
som bildat detta samföretag enligt samföre-
tagets stiftelseurkund skall ingå i det under 
minst samma tid. 
 

20 § 

Tjänsteupphandling som tilldelas på grund-
val av ensamrätt 

Denna lag tillämpas inte på tjänsteupp-
handling som tilldelas en upphandlande en-
het eller en sammanslutning av upphandlan-
de enheter och som grundar sig på en ensam-
rätt för produktion av tjänster som denna be-
viljats genom en lag, förordning eller admi-
nistrativ bestämmelse i enlighet med fördra-
get om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen. 

21 § 

Reservering av upphandling för arbetscen-
traler 

En upphandlande enhet kan reservera rätten 
att delta i ett anbudsförfarande för arbetscen-
traler eller motsvarande enheter eller före-
skriva att kontrakten skall fullgöras inom ra-
men för arbetsprogram, om majoriteten av de 
berörda arbetstagarna är personer med funk-
tionshinder som på grund av funktionshind-
rets art eller svårighet inte kan utöva yrkes-
verksamhet på normala villkor. Av upphand-
lingsannonsen skall framgå att kontraktet är 
reserverat för arbetscentraler eller för fullgö-
rande inom ramen för arbetsprogram. 

 
22 § 

Upphandling hos inköpscentral 

En upphandlande enhet som anskaffar va-
ror, tjänster eller byggentreprenader via en 
inköpscentral anses ha följt denna lag, under 
förutsättning att inköpscentralen har följt 
den. 

Med inköpscentral avses en upphandlande 
enhet som anskaffar varor eller tjänster för de 
upphandlande enheter som äger den eller 
som sluter kontrakt eller ramavtal om varor, 
tjänster eller byggentreprenader för dessa. 
Det förutsätts då att inköpscentralen sköter 
de ovan nämnda uppgifterna och att den ut-
tryckligen har grundats för att sköta dessa 
uppgifter eller att skötseln av dessa uppgifter 
har bestämts eller fastställts som inköpscen-
tralens verksamhetsområde. 
 

4 kap. 

Annonseringsskyldighet, upphandlingsför-
faranden och tidsfrister för upphandling 

23 § 

Annonsering om upphandling 

Den upphandlande enheten skall sända en 
förhandsannons, en upphandlingsannons, en 
annons om projekttävling, en annons rörande 
leverantörsregister och en förenklad upp-
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handlingsannons samt en annons i efterhand 
för publicering på det sätt som närmare be-
stäms genom förordning av statsrådet. 

Upphandlingsannonserna skall skickas för 
publicering till den som handels- och indu-
striministeriet fastställer. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de annonserings-
skyldigheter, såsom innehållet i annonserna 
och publiceringen av dem, som avses i denna 
paragraf och som förutsätts i försörjningsdi-
rektivet,  samt om de kommunikationsmedel 
som används för att skicka annonserna och 
övriga faktorer i anknytning till annonse-
ringsskyldigheten.   
 

24 § 

Upphandlingsförfaranden 

En upphandlande enhet som har för avsikt 
att upphandla varor eller sådana tjänster som 
förtecknas i bilaga A eller att utföra ett bygg-
projekt skall tillämpa öppet eller selektivt 
förfarande eller förhandlat förfarande enligt 4 
§ 10-12 punkten. Det är också möjligt att in-
leda anbudsförfarandet med en förhandsan-
nons eller med en annons om att ett leveran-
törsregister kommer att användas. Direkt-
upphandling som definieras i 4 § 13 punkten 
i denna lag för andvändas endast när förut-
sättningarna för att använda den uppfylls. 
Dessutom kan den upphandlande enheten ar-
rangera en projekttävling enligt 4 §  15 punk-
ten. 

Den upphandlande enheten kan också an-
vända dynamiska inköpssystem och elektro-
niska auktioner som definieras i 4 § 16 och 
17 punkten på det sätt som närmare bestäms 
genom förordning av statsrådet. 
 

25 § 

Leverantörsregister 

Den upphandlande enheten kan ha ett leve-
rantörsregister. Ifall det har annonserats om 
anbudsförfarandet genom en annons om an-
vändning av leverantörsregister, skall den 
upphandlande enheten välja ut deltagarna i 
anbudsförfarandet bland dem som införts i 
registret. I leverantörsregistret kan olika klas-

sificeringar användas. Villkoren för klassifi-
cering eller för införande i leverantörsre-
gistret får inte vara diskriminerande. 

De administrativa, tekniska eller finansiella 
villkoren för registrering skall tillämpas på 
ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt på 
alla leverantörer. Om tekniska specifikatio-
ner ingår i villkoren för registrering, tilläm-
pas på dem vad som bestäms  i 40 och 41 §. 
Villkoren för registrering får uppdateras vid 
behov. De grunder för uteslutning som avses 
i 50 § kan ingå i villkoren för registrering. 
När den upphandlande enheten är en enhet i 
den mening som avses i 5 § 1 mom. skall de i 
50 § angivna grunderna för uteslutning inbe-
gripas i villkoren för registrering. 

Villkoren för leverantörsregistret skall 
lämnas ut på begäran. Leverantörer skall när 
som helst kunna ansöka om att bli godkända 
för registret. Leverantörer som uppfyller de 
allmänna registreringsvillkor som den upp-
handlande enheten har ställt skall godkännas 
för registret.  

Leverantörer kan på de villkor som fast-
ställs i 53 § 2 mom. utnyttja andra enheters 
resurser.  Resurserna skall kunna utnyttjas av 
leverantörerna under hela den tid som de är 
införda i leverantörsregistret. Om den upp-
handlande enheten vid någon upphandling 
ämnar utnyttja leverantörsregister som förs 
av andra enheter eller sammanslutningar, 
skall detta nämnas i annonsen om upphand-
ling. Samtidigt skall dessa andra enheters 
namn och övriga kontaktuppgifter meddelas.  
 
 

26 § 

Ramavtal 

Den upphandlande enheten kan använda 
ramavtal enligt 4 § 14 punkten för att upp-
handla varor, tjänster och byggentreprenader.  
Den upphandlande enheten kan välja leve-
rantörerna för ramavtalet på de villkor som 
föreskrivs i 24 §. Upphandlingskontrakt som 
grundar sig på ramavtal skall slutas mellan 
avtalets ursprungliga parter. I villkoren för   
ramavtalet får inte några betydande ändringar 
göras under dess giltighetstid. Om den upp-
handlande enheten har ingått ett ramavtal i 
enlighet med denna lag, kan den tillämpa 
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upphandlingskontrakt som baserar sig på 
ramavtalet när den utför direktupphandling.  

Ramavtal får inte användas på ett sådant 
sätt att konkurrensen snedvrids, begränsas el-
ler förhindras. 
  

27 § 

Projekttävling 

Denna lag tillämpas på en projekttävling 
som arrangeras som en del av ett förfarande 
som leder till ett tjänsteupphandlingskontrakt 
samt på en projekttävling där priser eller er-
sättningar betalas till deltagarna. Reglerna för 
projekttävlingen skall finnas tillgängliga för 
dem som är intresserade av att delta i täv-
lingen. Möjligheterna att delta i en projekt-
tävling får inte begränsas geografiskt eller 
med hänvisning till att deltagarna skall vara 
antingen fysiska eller juridiska personer. 

Antalet deltagare i en projekttävling kan 
begränsas med på förhand fastställda icke-
diskriminerande kriterier. Antalet kandidater 
som inbjuds att delta i projekttävlingen skall 
dock alltid vara så stort att verklig konkur-
rens säkerställs. 

Utöver bestämmelserna i denna paragraf 
och 28 § tillämpas på projekttävlingar be-
stämmelserna om kandidaters och anbudsgi-
vares juridiska form i 52 §, om deltagande i 
anbudsförfarandet som grupp i 53 §, om ex-
ceptionellt låga anbud i 55 § och om beak-
tande av stöd som ges av den upphandlande 
enheten vid jämförelse av anbud i 56 §. 
 
 

28 § 

Projekttävlingars jury och beslutsfattandet 

En projekttävling skall ha en jury som skall 
bestå av fysiska personer som är oberoende i 
förhållande till deltagarna i projekttävlingen. 
Om det krävs särskilda yrkeskvalifikationer 
av tävlingsdeltagarna, skall minst en tredje-
del av jurymedlemmarna ha dessa eller lik-
värdiga kvalifikationer. 

Juryn skall vara oberoende i sina beslut och 
yttranden. Deltagarnas förslag skall bedömas 
anonymt och uteslutande på de grunder som 
anges i annonsen om projekttävlingen. Ano-

nymiteten skall bevaras tills juryn har avgett 
ett yttrande eller meddelat ett beslut. 

Deltagarna kan vid behov uppmanas att be-
svara frågor som juryn har noterat i protokol-
let i syfte att klargöra aspekterna i anslutning 
till planerna. Över dialogen mellan jurymed-
lemmarna och deltagarna skall upprättas de-
taljerade protokoll. Juryn skall över bedöm-
ningen av planerna upprätta ett protokoll som 
undertecknas av samtliga medlemmar och 
som innehåller en rangordning av planerna 
och deras förtjänster, juryns kommentarer 
och eventuella punkter som kan behöva klar-
göras.  
 
 

29 § 

Direktupphandling 

Den upphandlande enheten kan välja di-
rektupphandling om 

1) det vid föregående anbudsförfarande inte 
alls har kommit in några kandidatansökning-
ar eller anbud eller inga lämpliga anbud  och 
de ursprungliga villkoren av anbudsförfrågan 
inte ändras väsentligt, 

2) upphandlingen endast avser forskning, 
experiment eller produktutveckling och inte 
syftar till säkerställande av ekonomisk lön-
samhet eller till täckande av forsknings- och 
utvecklingskostnader; det förutsätts också att 
ingåendet av upphandlingskontraktet inte be-
gränsar konkurrensutsättningen av senare 
motsvarande upphandlingar, 

3) upphandlingen av tekniska eller konst-
närliga skäl eller av skäl som anknyter till 
skyddande av ensamrätt bara kan genomföras 
av en viss leverantör, 

4) det är absolut nödvändigt att sluta kon-
traktet och det är omöjligt att iaktta de före-
skrivna tidsfristerna på grund av synnerlig 
brådska av ett skäl som inte beror på den 
upphandlande enheten och som inte har kun-
nat förutses, 

5) upphandlingen gäller varor som noteras 
och upphandlas på en råvarumarknad, 

6) upphandlingskontraktet sluts utifrån ett 
ramavtal som har uppgjorts enligt 26 §, 

7) upphandlingen görs exceptionellt fördel-
aktigt genom att ett särskilt fördelaktigt an-
bud som endast gäller under en mycket kort 
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tid utnyttjas och detta anbud ligger betydligt 
under det normala marknadspriset, 

8) varor inköps på särskilt gynnsamma vill-
kor, antingen hos en leverantör som lägger 
ner sin affärsverksamhet eller hos en boför-
valtare eller likvidator, som en följd av ett in-
solvens förfarande, ackord eller motsvarande 
förfarande, eller 

9) det är fråga om tjänsteupphandling som 
görs på basis av en projekttävling och som 
enligt tävlingsreglerna skall göras med den 
som vinner tävlingen, eller om vinnarna är 
flera, med någon av dem; härvid skall alla 
vinnare kallas att delta i förhandlingarna. 
 

30 § 

Direktupphandling vid tilläggsbeställningar 

Den upphandlande enheten kan göra en di-
rektupphandling när varuupphandlingen hos 
den ursprungliga leverantören är en tilläggs-
beställning vars syfte är att delvis ersätta el-
ler utvidga en tidigare leverans eller utrust-
ning. En förutsättning för detta är att ett byte 
av leverantör skulle leda till upphandling av 
material med annorlunda tekniska egenska-
per, vilket skulle medföra oförenlighet eller 
oproportionerligt stora tekniska svårigheter 
vid användning och underhåll. 

Den upphandlande enheten kan utöver vad 
som föreskrivs i 1 mom. göra en direktupp-
handling när det är fråga om en sådan 
tilläggstjänst eller tilläggsentreprenad utanför 
det ursprungliga upphandlingskontraktet som 
anskaffas av den ursprungliga leverantören 
och som av skäl som inte kunde förutses har 
visat sig nödvändig för att tjänsten skall kun-
na utföras eller entreprenaden genomföras i 
enlighet med vad som ursprungligen fast-
ställts. En förutsättning för detta är att 
tilläggsentreprenaden eller tilläggstjänsten av 
tekniska eller ekonomiska skäl inte kan av-
skiljas från huvudkontraktet utan stora olä-
genheter för den upphandlande enheten, eller 
att tilläggstjänsten eller tilläggsentreprena-
den, också om den kan avskiljas från genom-
förandet av det ursprungliga kontraktet, är 
absolut nödvändig för att slutföra det ur-
sprungliga kontraktet. 

Den upphandlande enheten kan utöver vad 
som föreskrivs i 1 och 2 mom. göra en di-

rektupphandling när det är fråga om ett nytt 
byggentreprenadkontrakt eller ett nytt tjäns-
teupphandlingskontrakt som sluts med den 
ursprungliga leverantören och som motsvarar 
en tidigare entreprenad eller tjänsteupphand-
ling som gjorts utifrån ett anbudsförfarande. 
En förutsättning är att det i samband med det 
ursprungliga anbudsförfarandet har angetts 
att en senare direktupphandling kan bli aktu-
ell och att det uppskattade värdet av tilläggs-
entreprenaderna och tilläggstjänsterna beak-
tades när det uppskattade värdet av kontrak-
tet beräknades. 

 
 

31 § 

Beräkning av tidsfrister 

När tidsfristerna för mottagande av an-
budsansökningar och anbud fastställs skall 
hänsyn tas till hur komplext kontraktet är och 
hur lång tid som behövs för att utarbeta och 
sända anbuden. De minimitidsfrister som fö-
reskrivs i lagen skall dock iakttas. Tidsfris-
terna beräknas från den dag som följer på den 
då upphandlingsannonsen skickades för pub-
licering. 
 

32 § 

Minimitidsfrister vid öppet förfarande 

Vid öppet förfarande skall anbudstiden 
vara minst 52 dagar. Om den upphandlande 
enheten publicerar en förhandsannons som 
avses i 39 § skall anbudstiden vara minst 22 
dagar. Förkortade tidsfrister är tillåtna, förut-
satt att förhandsannonsen innehåller motsva-
rande uppgifter som används vid inbjudan till 
anbudsförfarande genom förhandsannons. 
Dessutom förutsätts att annonsen har skickats 
för publicering minst 52 dagar och högst 12 
månader innan upphandlingsannonsen skick-
ades. 

 Anbudstiden kan förkortas med sju dagar, 
om annonserna skickas med elektroniska 
medel för publicering. Anbudstiden kan för-
kortas ytterligare med fem dagar, om den 
upphandlande enheten samma dag som upp-
handlingsannonsen publiceras ger fri tillgång 
via elektroniska medel till förfrågningsunder-
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laget samt anger i annonsen den Internet-
adress där denna dokumentation finns till-
gänglig.  

Den sammanlagda effekten av förkortade 
tidsfrister får inte leda till en anbudstid som 
är kortare än 15 dagar. Om upphandlingsan-
nonsen inte avsänds per fax eller med elek-
troniska medel, får anbudstiden till följd av 
den sammanlagda effekten av de förkortade 
tidsfristerna inte vara kortare än 22 dagar. 
 
 

33 § 

Minimitidsfrister vid selektivt förfarande och 
förhandlat förfarande 

Vid selektivt förfarande och förhandlat för-
farande skall för intresserade leverantörer re-
serveras minst 22 dagar för lämnande av an-
budsansökan. Om annonsen eller en begäran 
om bekräftelse som gäller en förhandsannons   
skickas med elektroniska medel eller per fax 
får tidsfristen för lämnande av anbudsansö-
kan inte vara kortare än 15 dagar. 

Vid selektivt förfarande och förhandlat för-
farande kan den upphandlande enheten 
komma överens om anbudstiden med de ut-
valda kandidaterna. Alla kandidater skall ges 
samma tid att förbereda och lämna anbud. 
Ifall ingen överenskommelse kan träffas om 
tidsfristen skall den upphandlande enheten 
fastställa en tidsfrist på minst 10 dagar. 

 
 

34 § 

Förlängning av tidsfrister 

Anbudstiden skall förlängas så att anbuds-
givarna kan bekanta sig med de uppgifter de 
behöver för att upprätta anbud, om förfråg-
ningsunderlagen eller tilläggsuppgifter som 
begärts i tillräckligt god tid inte har tillhan-
dahållits inom föreskrivna tidsfrister eller om 
anbud inte kan lämnas annat än efter ett be-
sök på plats eller efter en granskning på plats 
av de handlingar som är förknippade med 
anbudsförfrågan. Ingen skyldighet att för-
länga tidsfristen föreligger, om tidsfristen har 
fastställts genom en gemensam överens-
kommelse i enlighet med 33 § 2 mom. 

5 kap. 

Anbudsförfrågan och fastställande av fö-
remålet för upphandlingen 

35 § 

Anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan skall utarbetas skriftligen 
och så tydligt att det utifrån den är möjligt att 
lämna anbud som kan mätas med samma 
mått och som är jämförbara. Leverantörerna 
ombes i anbudsförfrågan eller upphandlings-
annonsen att lämna sina anbud skriftligen 
och inom utsatt tid.  

Om anbudsförfrågan och upphandlingsan-
nonsen avviker från varandra i fråga om in-
nehåll följs det som anges i upphandlingsan-
nonsen. 

Den upphandlande enheten kan ta ut en 
skälig ersättning för förfrågningsunderlaget 
för att täcka kostnader för särskild omfatt-
ning, material eller andra motsvarande om-
ständigheter. 
 
 

36 § 

Innehållet i anbudsförfrågan 

Anbudsförfrågan eller i tillämpliga delar 
upphandlingsannonsen eller en annons om att 
ett leverantörsregister finns, när en sådan an-
nons samtidigt är en inbjudan till ett anbuds-
förfarande, skall innehålla  

1) en definition av föremålet för upphand-
lingen med iakttagande av bestämmelserna 
om fastställande av tekniska specifikationer 
och krav i 40 och 41 § samt övriga kvalitets-
krav som anknyter till upphandlingen, 

2) en hänvisning till en eventuellt publice-
rad upphandlingsannons, 

3) tidsfristen för lämnande av anbud, 
4) adress till vilken anbuden skall skickas, 
5) det eller de språk som anbuden skall av-

fattas på, 
6) de handlingar som eventuellt krävs, 
7)  grunden för valet av anbud samt, när det 

totalekonomiskt mest fördelaktiga alternati-
vet väljs, anbudets jämförelsegrunder och de-
ras relativa viktning eller skälig variationsin-
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tervall eller i undantagsfall jämförelsegrun-
dernas prioritetsordning, samt 

8) uppgift om att det finns ett leverantörs-
register. 

Anbudsförfrågan eller upphandlingsannon-
sen skall innehålla också andra upplysningar 
som är av väsentlig betydelse med tanke på 
upphandlingsförfarandet och utarbetandet av 
anbud.  

37 § 

Inbjudan till anbudsförfarande eller att för-
handla 

Vid selektivt förfarande skall den upphand-
lande enheten be anbudsgivarna lämna sina 
anbud skriftligen. Vid förhandlat förfarande 
skall anbudsgivarna skriftligen ombes kom-
ma till förhandling. Anbudsförfrågan eller 
inbjudan skall sändas samtidigt till alla kan-
didater. Till inbjudan skall fogas förfråg-
ningsunderlaget eller, om det är tillgängligt i 
elektronisk form, en upplysning om var det 
finns att tillgå. I inbjudan skall dessutom an-
ges tidsfrister för begäran av handlingarna 
och lämnande av anbud samt avgifter och be-
talningsvillkor, om handlingarna är avgifts-
belagda. 

Om förfrågningsunderlaget innehas av nå-
gon annan enhet än en upphandlande enhet, 
skall i inbjudan anges kontaktinformationen 
och adressen till den enhet där förfrågnings-
underlaget kan begäras och vid behov tids-
fristen för en sådan begäran. 
 

38 § 

Sändande av förfrågningsunderlag eller till-
handahållande av förfrågningsunderlag för 

anbudsgivare 

Den upphandlande enheten skall vid öppet 
förfarande skicka förfrågningsunderlaget till 
de anbudsgivare  som bett om detta inom sex 
dagar efter det att begäran mottagits, om be-
gäran lämnats i tillräckligt god tid före ut-
gången av anbudstiden. Den upphandlande 
enheten kan alternativt på elektronisk väg ge 
fullständig tillgång till anbudsförfrågan på 
den Internetadress som anges i upphand-
lingsannonsen från och med den dag då an-
nonsen har publicerats.  

Vid selektivt förfarande och förhandlat för-
farande skickas förfrågningsunderlaget en-
dast till de kandidater som av den upphand-
lande enheten valts ut för anbudsförfarandet. 

Den upphandlande enheten eller en annan 
behörig enhet som vid selektivt förfarande el-
ler förhandlat förfarande i stället för den an-
svariga upphandlande enheten har hand om 
förfrågningsunderlaget skall ge in tilläggs-
uppgifter i anslutning till anbudsförfrågan 
senast sex dagar innan anbudstiden går ut, 
om tilläggsuppgifterna har begärts i tillräck-
ligt god tid. 
 

39 § 

Inbjudan att lämna anbud genom förhands-
annons 

Om det i förväg meddelas om upphandling 
genom en förhandsannons som samtidigt är 
en upphandlingsannons, skall i denna speci-
ficeras den upphandling som planeras samt 
nämnas om selektivt eller förhandlat förfa-
rande kommer att användas. Vidare skall i 
annonsen begäras att leverantörer som är in-
tresserade av upphandlingen anmäler sitt in-
tresse för den och anges att ingen ny upp-
handlingsannons om anbudsförfarandet 
kommer att publiceras. 

Den upphandlande enheten skall efter det 
att förhandsannonsen publicerats och innan 
valet av leverantörer eller förhandlingsparter 
inleds begära en skriftlig anmälan av leveran-
törerna om deltagande i anbudsförfarandet 
för den berörda upphandlingen. I samband 
med denna begäran skall den upphandlande 
enheten sända leverantörerna detaljerade 
upplysningar om upphandlingen. Kandida-
terna skall ombes bekräfta sitt deltagande 
inom ett år efter det att förhandsannonsen 
publicerades. 

Genom förordning av statsrådet utfärdes 
närmare bestämmelser om det innehållet av 
förhandsannonsen.  
 

40 § 

Teknisk definition av upphandlingen 

De tekniska specifikationer som beskriver 
upphandlingens innehåll skall ingå i upp-
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handlingsannonsen eller anbudsförfrågan. De 
tekniska specifikationerna skall tillåta att an-
budsgivarna deltar i anbudsförfarandet på 
lika villkor. De tekniska specifikationerna får 
inte medföra omotiverade hinder för konkur-
rens inom offentlig upphandling. I de teknis-
ka specifikationerna skall i mån av möjlighet 
hänsyn tas till funktionshindrade användares 
behov. 

De tekniska specifikationerna skall utarbe-
tas 

1) genom hänvisning till en finsk eller nå-
gon annan nationell standard genom vilken 
en europeisk standard införs, ett europeiskt 
tekniskt godkännande, en officiell teknisk de-
finition, en internationell standard eller en 
teknisk referens eller, om sådana inte finns, 
en nationell standard, ett nationellt tekniskt 
godkännande eller till ett nationellt dokument 
som hänför sig till tekniskt projektering, be-
räkning eller genomförande av byggentre-
prenader eller till framställning av produkter; 
hänvisningen skall följas av orden ”eller lik-
värdig”, 

2) utifrån sådana krav på prestanda eller 
funktionella egenskaper som är tillräckligt 
specifika för bestämningen av föremålet för 
upphandlingen och valet av anbud, 

3) genom hänvisning till de tekniska defini-
tionerna enligt 1 punkten i fråga om vissa 
egenskaper hos föremålet för upphandlingen 
och till kraven enligt 2 punkten i fråga om 
vissa egenskaper, eller 

4) utifrån prestanda eller funktionskrav och 
genom hänvisning till de tekniska definitio-
nerna enligt 1 punkten, med antagandet att 
dessa stämmer överens med prestanda- och 
funktionskraven. 

I tekniska specifikationer får en viss till-
verkare eller varor av ett visst ursprung inte 
nämnas. En teknisk specifikation får inte hel-
ler innehålla en hänvisning till varumärke, 
patent, produkttyp, ursprung, specifik metod 
eller produktion, om hänvisningen gynnar el-
ler missgynnar vissa anbudsgivare eller va-
ror. En sådan hänvisning får undantagsvis 
göras endast om föremålet för upphandlingen 
inte på annat sätt kan beskrivas tillräckligt 
exakt och tydligt. Hänvisningen skall följas 
av orden ”eller likvärdig”. 
 
 

41 § 

Tekniska specifikationer som gäller miljö-
egenskaper 

I de krav som gäller prestanda eller funk-
tionella egenskaper enligt 40 § 2 mom. 2 
punkten kan även ingå krav som gäller mil-
jöegenskaper. En upphandlande enhet kan för 
fastställande av krav använda detaljerade 
specifikationer, eller vid behov delar av des-
sa, som fastställts för europeiska, multinatio-
nella eller andra miljömärken. 

Specifikationer för miljömärken eller delar 
av dessa får användas förutsatt att 

1) de är lämpliga för att definiera egenska-
perna hos de varor eller tjänster som är före-
mål för upphandlingen, 

2) kraven för miljömärket utvecklas på 
grundval av vetenskapliga rön, 

3) alla berörda parter, såsom myndigheter, 
konsumenter, tillverkare, företrädare för de-
taljhandeln och miljöorganisationerna har 
haft möjlighet att delta i utarbetandet av mil-
jömärket, samt 

4) miljömärket är tillgängligt för alla be-
rörda parter.  

Den upphandlande enheten kan meddela att 
en produkt eller tjänst som är försedd med ett 
visst miljömärke anses uppfylla kraven på 
miljöegenskaper. Den upphandlande enheten 
skall dock också godta annat bevis som an-
budsgivaren lägger fram, såsom teknisk do-
kumentation från tillverkaren eller en teknisk 
rapport från ett erkänt organ.  
 

42 § 

Påvisande av att anbudet svarar mot kraven 

En anbudsgivare skall i sitt anbud visa att 
den vara, tjänst eller byggentreprenad som 
erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. 
Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan 
eller anbudsförfarandets krav skall uteslutas 
ur anbudsförfarandet. 

Om den upphandlande enheten har utarbe-
tat tekniska specifikationer i enlighet med 
40 § 2 mom. 1 punkten och anbudsgivaren i 
sitt anbud på ett för den upphandlande enhe-
ten tillfredsställande sätt visar att den vara, 
den tjänst eller det byggarbete som erbjuds 
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uppfyller den upphandlande enhetens krav, 
får den upphandlande enheten inte förkasta 
ett anbud på den grund att en vara, en tjänst 
eller ett byggarbete i enlighet med anbudet 
inte överensstämmer med den tekniska defi-
nition som den upphandlande enheten hänvi-
sar till. Anbudsgivaren kan som intyg använ-
da till exempel teknisk dokumentation från 
tillverkaren eller en teknisk rapport från ett 
erkänt organ i Finland eller någon annan 
medlemsstat i Europeiska unionen. 

Om den upphandlande enheten har utarbe-
tat tekniska specifikationer på basis av kra-
ven gällande prestanda eller funktionella 
egenskaper, får den inte förkasta ett anbud på 
grund av att anbudet inte överensstämmer 
med kraven, om den vara, den tjänst eller det 
byggarbete som erbjuds stämmer överens 
med en nationellt genomförd europeisk stan-
dard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en 
officiell teknisk definition, en internationell 
standard eller en teknisk referens och om 
dessa tekniska definitioner avser de krav gäl-
lande prestanda eller funktionella egenskaper 
som fastställs i anbudsförfrågan. Anbudsgi-
varen skall i sitt anbud på ett för den upp-
handlande enheten tillfredsställande sätt visa 
att den vara, den tjänst eller det byggarbete 
som motsvarar standarden uppfyller den 
upphandlande enhetens krav gällande pre-
standa och funktionella egenskaper. Anbuds-
givaren kan som intyg använda till exempel 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller 
en teknisk rapport från ett erkänt organ i Fin-
land eller någon annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen. 

 
43 § 

Alternativa anbud 

När en upphandlande enhets kriterium för 
valet är att anbudet skall vara det totaleko-
nomiskt mest fördelaktiga kan den godkänna 
alternativa anbud. En förutsättning är att det i 
upphandlingsannonsen meddelas att alterna-
tiva anbud är tillåtna. Dessutom förutsätts att 
det alternativa anbudet uppfyller de i anbuds-
förfrågan angivna minimikraven som förut-
sätts av föremålet för upphandlingen och 
villkoren för uppställande av alternativ. 

Om den upphandlande enheten har medde-

lat att den tillåter alternativa anbud, får ett al-
ternativt anbud inte förkastas enbart på grund 
av att det skulle leda till tjänsteupphandling i 
stället för varuupphandling eller till varuupp-
handling i stället för tjänsteupphandling. 

 
44 § 

Underentreprenad 

Den upphandlande enheten kan kräva att 
anbudsgivaren i sitt anbud anger vilken del 
av kontrakten som den avser lägga ut på tred-
je part samt vilka underleverantörer som fö-
reslås. Ett sådant meddelande begränsar inte 
anbudsgivarens ansvar som huvudman för 
genomförandet av upphandlingen. 
 

 
45 § 

Specialvillkor för upphandlingskontrakt 

Den upphandlande enheten kan fastställa 
specialvillkor för upphandlingskontraktet 
vilka kan avse särskilt miljöaspekter och so-
ciala aspekter, såsom genomförande av ut-
bildning på arbetsplatsen, iakttagande av be-
stämmelserna i den internationella arbetsor-
ganisationens (ILO) konventioner, arbetsför-
hållanden och arbetsvillkor eller anställande 
av personer med funktionshinder. En förut-
sättning är att villkoren är icke- diskrimine-
rande och  följer gemenskapens regelverk 
och att de anges i upphandlingsannonsen el-
ler anbudsförfrågan. 
 

46 § 

Skyldigheter avseende bestämmelser om be-
skattning, miljöskydd, arbetarskydd och ar-

betsförhållanden 

Den upphandlande enheten kan i anbuds-
förfrågan ange de myndigheter hos vilka an-
budsgivaren kan få uppgifter om skyldigheter 
avseende bestämmelserna om beskattning, 
miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden 
eller arbetsvillkor. Den upphandlande enhe-
ten skall kräva att anbudsgivarna bekräftar att 
de utformat sina anbud med hänsyn till de 
skyldigheter som avses ovan.  
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Bestämmelserna i 1 mom. inverkar inte på 
skyldigheten att granska sådana exceptionellt 
låga anbud som avses i 55 §. 
 

47 § 

Kommunikation 

De annonser och det informationsutbyte 
som hänför sig till upphandlingsförfarandet 
skall enligt den upphandlande enhetens eget 
val ske per post eller fax eller med elektro-
niska medel. De valda kommunikationsmed-
len måste vara allmänt tillgängliga och de får 
inte begränsa leverantörernas tillträde till 
upphandlingsförfarandet. 

 Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de förfaringssätt 
som skall tillämpas på kommunikation, om 
de tekniska förutsättningar som skall tilläm-
pas på elektronisk kommunikation samt om 
övriga skyldigheter som anknyter till kom-
munikation, vilka avses i försörjningsdirekti-
vet och i dess bilaga XXIV. 

 
6 kap. 

Val av kandidater och anbudsgivare samt 
anbud 

48 § 

Kriterier för val av kandidater och anbudsgi-
vare 

Den upphandlande enheten skall välja ut 
kandidater och anbudsgivare på grundval av 
objektiva kriterier som har meddelats på för-
hand. Den upphandlande enheten skall ute-
sluta sådana anbudsgivare eller kandidater ur 
anbudsförfarandet som inte uppfyller dessa 
villkor. Kriterierna för valet av kandidater 
och anbudsgivare skall vara tillgängliga för 
leverantörerna. Vid förhandlat förfarande 
skall den upphandlande enheten vid behov 
begränsa antalet utvalda kandidater enligt de 
kriterier som meddelats på förhand. 

Den upphandlande enheten kan, när den 
bekräftar de objektiva kriterierna, även till-
lämpa de kriterier som föreskrivs i fråga om 
bedömningen av kandidaternas och anbuds-
givarnas lämplighet och valet av kandidater 

och anbudsgivare i 8 kap. i upphandlingsla-
gen och särskilt bestämmelserna om andra 
grunder för uteslutning av kandidater och an-
budsgivare i 54 §, kraven beträffande den 
ekonomiska och finansiella situationen i 58 § 
eller förutsättningarna beträffande tekniska 
och yrkesmässiga kvalifikationer i 59 § i 
nämnda kapitel.  

 Kriterierna kan  hänföra sig till den upp-
handlande enhetens behov att minska antalet 
kandidater så att de resurser som är tillgäng-
liga för upphandlingsförfarandet står i rätt 
proportion till arten av det förfarande som 
används. De utvalda kandidaterna skall dock 
vara tillräckligt många för att kravet på till-
räcklig konkurrens skall uppfyllas. 
 

49 § 

Val av deltagare i anbudsförfaranden 

Kandidater eller anbudsgivare skall uteslu-
tas ur anbudsförfarandet, kandidaternas eller 
anbudsgivarnas lämplighet i övrigt bedömas 
samt anbudsgivare väljas innan anbuden jäm-
förs. Kandidater eller anbudsgivare kan dock 
enligt 50 § uteslutas ur anbudsförfarandet 
även senare under anbudsförfarandet, om den 
upphandlande enheten fått kännedom om att 
en grund för uteslutning föreligger. En upp-
handlande enhet som har meddelat villkoren 
angående obligatorisk uteslutning av kandi-
dater eller anbudsgivare skall utesluta de 
kandidater eller anbudsgivare ur anbudsförfa-
randet som uppfyller dessa villkor. 

Den upphandlande enheten skall kontrolle-
ra att de anbud som de utvalda anbudsgivar-
na lägger fram överensstämmer med anbuds-
förfrågan och förkasta de anbud som inte 
motsvarar anbudsförfrågan. 
 

50 § 

Uteslutning av kandidater eller anbudsgivare 
som gjort sig skyldiga till vissa brott 

En upphandlande enhet enligt 5 § 1 mom. 
skall utesluta en kandidat eller anbudsgivare 
ur anbudsförfarandet, om den upphandlande 
enheten fått kännedom om att kandidaten el-
ler anbudsgivaren eller en person i kandida-
tens eller anbudsgivarens ledning eller den 
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person som är behörig att företräda dem eller 
att fatta beslut eller har kontrollbehörighet 
genom en lagakraftvunnen dom som framgår 
av straffregistret dömts för något av följande 
brott: 

1) deltagande i en organiserad kriminell 
sammanslutnings verksamhet enligt 17 kap. 1 
a § i strafflagen (39/1889), 

2) givande av muta enligt 16 kap. 13 §, 
grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 § 
och givande av muta i näringsverksamhet en-
ligt 30 kap. 7 § i strafflagen, 

3) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt 
skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subven-
tionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt sub-
ventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 § eller 
subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § i 
strafflagen,  

4) penningtvätt enligt 32 kap. 6 § eller grov 
penningtvätt enligt 32 kap. 7 § i strafflagen, 
eller 

5) ockerliknande diskriminering i arbetsli-
vet enligt 47 kap. 3 a § i strafflagen.  

Även en kandidat eller anbudsgivare som 
på grund av ett sådant brott som avses i 1 
mom. har dömts till samfundsbot enligt 9 
kap. i strafflagen skall uteslutas ur anbuds-
förfarandet. 

Den upphandlande enheten skall utesluta 
en kandidat eller anbudsgivare ur anbudsför-
farandet också på grundval av en lagakraft-
vunnen dom för ett sådant brott i någon an-
nan stat som motsvarar ett brott som nämns i 
1 mom. Inom Europeiska gemenskapens 
medlemsstater gäller bestämmelserna följan-
de brott som nämns i Europeiska gemenska-
pens lagstiftning: 

1) deltagande i en kriminell organisation 
enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets ge-
mensamma åtgärd 98/773/RIF om att göra 
deltagande i en kriminell organisation i Eu-
ropeiska unionens medlemsstater till ett brott, 

2) bestickning enligt definitionen i artikel 3 
i konventionen av den 26 maj 1997 om kamp 
mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens 
medlemsstater är delaktiga i och på det sätt 
som fastställs i artikel 2.1 a i rådets rambe-
slut 2003/568/RIF om kampen mot korrup-
tion inom den privata sektorn, 

3) bedrägeri i den mening som avses i arti-
kel 1 i konventionen om skydd av Europeis-

ka gemenskapernas finansiella intressen, 
samt 

4) penningtvätt enligt definitionen i artikel 
1 i rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder 
för att förhindra att det finansiella systemet 
används för tvättning av pengar. 

Undantag från skyldigheten att ur anbuds-
förfarandet utesluta en kandidat eller an-
budsgivare som dömts för ett brott som avses 
i paragrafen kan göras på grund av tvingande 
allmänt intresse.  

Andra upphandlande enheter än de som 
nämns i 5 § 1 mom. har, om de så önskar, 
också rätt att utesluta en kandidat eller en an-
budsgivare ur anbudsförfarandet på de grun-
der som anges i denna paragraf. 
 

51 § 

Utredningar som begärs av kandidater och 
anbudsgivare 

Vid valet av deltagare i ett selektivt eller 
förhandlat förfarande eller vid fattande av 
beslut om en kandidat är kvalificerad för re-
gistrering i leverantörsregistret eller vid upp-
dateringen av sina villkor och regler för kva-
lificering för registrering i leverantörsre-
gistret skall den upphandlande enheten till-
lämpa de administrativa, tekniska eller eko-
nomiska villkor den uppställt likvärdigt och 
icke-diskriminerande. Av leverantörerna får 
inte krävas prover eller utredningar som re-
dan finns i tillgängligt objektivt material. 

Den upphandlande enheten kan, om före-
målet för upphandlingen kräver det, begära 
en utredning av kandidaterna eller anbudsgi-
varna om de miljöskyddsåtgärder som vidtas 
när byggentreprenaden genomförs eller tjäns-
ten utförs. Om en upphandlande enhet kräver 
att få se certifikat som upprättats av oberoen-
de organ och som intygar att leverantören 
uppfyller kraven i vissa miljöledningsstan-
darder, skall enheten hänvisa till gemenska-
pens miljölednings- och revisionssystem 
(EMAS) eller till miljöledningsstandarder 
som bygger på relevanta europeiska eller in-
ternationella standarder och som certifierats 
av organ som uppfyller gemenskapslagstift-
ningen eller relevanta europeiska eller inter-
nationella standarder för certifiering. Den 
upphandlande enheten skall även godta lik-
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värdiga certifikat från organ i andra med-
lemsstater i Europeiska unionen samt leve-
rantörernas intyg över likvärdiga miljöåtgär-
der. 

Den upphandlande enheten kan, om före-
målet för upphandlingen kräver det, begära 
en utredning av kandidaterna eller anbudsgi-
varna om de kvalitetssäkringsåtgärder som 
vidtas. Om en upphandlande enhet kräver att 
få se certifikat som upprättats av oberoende 
organ och som intygar att leverantören upp-
fyller kraven i kvalitetssäkringsstandarderna, 
skall enheten hänvisa till kvalitetssäkringssy-
stem som bygger på relevanta europeiska 
standarder på området och som är certifiera-
de av organ som uppfyller europeiska stan-
darder för certifiering. Den upphandlande 
enheten skall även godta likvärdiga certifikat 
från organ i andra medlemsstater i Europeis-
ka unionen samt anbudsgivarnas intyg över 
likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder. 
 

52 § 

Kandidaters och anbudsgivares juridiska 
form samt anmälan om ansvariga personer 

Kandidater eller anbudsgivare som enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där de har 
etablerat sig har rätt att erbjuda de tjänster 
som utgör föremål för upphandlingen får inte 
uteslutas endast på grund av att lagstiftningen 
i den medlemsstat i Europeiska unionen där 
kontraktet sluts kräver att de skall vara an-
tingen fysiska eller juridiska personer. 

Den upphandlande enheten kan vid tjänste-
upphandling och byggentreprenader samt vid 
sådan varuupphandling som omfattar monte-
rings- och installationsarbeten ålägga kandi-
daterna eller anbudsgivarna att i anbudet eller 
anbudsansökan uppge namn på och yrkes-
mässiga kvalifikationer hos de personer som 
ansvarar för att tjänsten eller byggentrepre-
naden utförs. 
 

53 § 

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och 
utnyttjande av andra aktörers kapacitet 

Leverantörer får lämna anbud eller anmäla 
sig som kandidater i grupp. Den upphandlan-

de enheten får inte kräva att grupper av kan-
didater eller anbudsgivare skall anta en viss 
juridisk form för att få lämna ett anbud eller 
en anbudsansökan. Enheten får dock kräva 
att den utsedda gruppen skall anta en viss ju-
ridisk form efter tilldelningen av kontraktet, 
om det är nödvändigt för att upphandlings-
kontraktet skall kunna fullgöras på behörigt 
sätt.  

En kandidat eller anbudsgivare får för ge-
nomförandet av upphandlingen utnyttja andra 
aktörers kapacitet, oberoende av den rättsliga 
arten av förbindelserna mellan dem. En 
grupp får för genomförandet av upphand-
lingen utnyttja kapaciteten hos deltagarna i 
gruppen eller hos andra aktörer. En kandidat 
eller anbudsgivare eller en grupp av dessa 
skall för den upphandlande enheten uppvisa 
dokumentation över sin ekonomiska och fi-
nansiella ställning, tekniska prestationsför-
måga och yrkesmässiga kvalifikationer och 
uppfyllandet av övriga krav. Som bevis kan 
till exempel användas inbördes åtaganden 
mellan företag eller andra åtaganden som vi-
sar att resurser som uppfyller kraven finns 
tillgängliga för kandidaterna eller anbudsgi-
varna eller gruppen. 
 
 

54 § 

Val av anbud 

Det anbud skall antas som för enheten to-
talekonomiskt sett är det mest fördelaktiga 
enligt de jämförelsegrunder som hänför sig 
till föremålet för upphandlingen, eller det 
som har det lägsta priset. Jämförelsegrunder 
för valet av det totalekonomiskt mest fördel-
aktiga anbudet kan till exempel vara kvalitet, 
pris, tekniska företräden, estetiska och funk-
tionella egenskaper, miljöegenskaper, drifts-
kostnader, kostnadseffektivitet, eftermark-
nadsservice och tekniskt stöd, underhållsser-
vice, leveransdag eller leveranstid eller tid 
för fullgörandet eller livslängdskostnader. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan den 
upphandlande enheten i samband med den 
totalekonomiska bedömningen ta hänsyn 
också till ekonomiska eller kvalitativa grun-
der med anknytning till allmänhetens behov 
samt grunder som gäller uppfyllande av mil-
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jökrav, förutsatt att de kan mätas och har 
samband med föremålet för upphandlingen. 
Den upphandlande enheten kan på samma 
villkor beakta också sådana grunder som syf-
tar till att tillgodose behoven hos de befolk-
ningsgrupper i särskilt svag ställning till vil-
ka användarna av föremålet för upphandling-
en hör, om grunderna har fastställts i de tek-
niska specifikationerna. 

När kriteriet för valet är att anbudet är to-
talekonomiskt fördelaktigt skall jämförelse-
grunderna och deras inbördes viktning näm-
nas i upphandlingsannonsen eller förfråg-
ningsunderlaget. Viktningen av de olika kri-
terierna kan också anges i form av ett rimligt 
variationsintervall. Om en inbördes viktning 
av jämförelsegrunderna av motiverad anled-
ning inte kan göras, skall jämförelsegrunder-
na anges i prioritetsordning. 
 
 

55 § 

Exceptionellt låga anbud 

Den upphandlande enheten kan förkasta ett 
anbud, om anbudspriset med hänsyn till upp-
handlingens art och omfattning är exceptio-
nellt lågt. Innan ett anbud förkastas skall den 
upphandlande enheten av anbudsgivaren 
skriftligen begära en skriftlig utredning om 
grunderna för anbudet.  

Begäran enligt 1 mom. kan i synnerhet gäl-
la ekonomiska och tekniska lösningar avse-
ende sättet att tillverka varorna, tillhandahål-
landet av tjänster eller byggmetoderna, ex-
ceptionellt fördelaktiga villkor beträffande 
genomförandet av upphandlingen, originali-
teten i en föreslagen lösning, iakttagandet av 
skyldigheterna gällande arbetarskydd och ar-
betsförhållanden på platsen för genomföran-
det av upphandlingen eller statligt stöd som 
anbudsgivaren åtnjuter. Den upphandlande 
enheten skall granska huvudpunkterna i an-
budet utifrån utredningen.  

Den upphandlande enheten kan förkasta ett 
anbud som har ett exceptionellt lågt anbuds-
pris till följd av att anbudsgivaren får ett 
olagligt statligt stöd. Innan anbudet förkastas 
skall för anbudsgivaren reserveras en skälig 
tid att visa att det statliga stödet har beviljats 
på lagliga grunder. 

56 § 

Beaktande av stöd som ges av den upphand-
lande enheten vid jämförelse av anbud 

Om anbudsgivaren är en enhet som hör till 
den upphandlande enhetens organisation eller 
om anbudsgivaren av den upphandlande en-
heten har fått eller kommer att få ekonomiskt 
stöd som påverkar anbudspriset, skall den 
upphandlande enheten vid jämförelse av an-
buden beakta de faktiska omständigheter som 
påverkar anbudspriset, såsom det ovan 
nämnda ekonomiska stödet. 
 
 
 

57 § 

Anbud som omfattar varor med ursprung i 
tredje land 

Ett anbud gällande varuupphandling kan 
förkastas om andelen varor med ursprung i 
tredje land, fastställd enligt rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tull-
kodex för gemenskapen, uppgår till mer än 
50 procent av det totala värdet av de varor 
som anbudet omfattar. Som sådana varor be-
traktas också programvaror för utrustning för 
telenät. 

När två eller flera anbud enligt jämförelse-
grunderna i 54 § är likvärdiga skall det anbud 
ges företräde som inte kan förkastas enligt 
1 mom. Priserna på anbuden skall enligt den-
na paragraf anses vara likvärdiga, om pris-
skillnaden inte är större än 3 procent. 

Ett anbud skall dock inte ges företräde en-
ligt 1 mom., om detta skulle tvinga den upp-
handlande enheten att anskaffa utrustning 
som har andra tekniska egenskaper än den 
befintliga utrustningen, med åtföljande oför-
enlighet, tekniska svårigheter vid drift och 
underhåll eller orimliga kostnader. 

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas 
inte på anbud som innehåller varor med ur-
sprung i tredje länder med vilka Europeiska 
gemenskapen har ingått ett multilateralt eller 
ett bilateralt avtal som tillförsäkrar företag 
från gemenskapen likvärdigt och faktiskt till-
träde till marknaden i dessa tredje länder. 
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7 kap. 

Beslut om upphandling, delgivning och  
upphandlingskontrakt 

58 § 

Beslut om upphandling och delgivning 

Den upphandlande enheten skall fatta ett 
skriftligt beslut om de avgöranden som på-
verkar kandidaternas och anbudsgivarnas 
ställning samt om anbudsförfarandets utgång. 
Till beslutet, som skall motiveras, skall fogas 
en skriftlig anvisning om hur ärendet kan fö-
ras till marknadsdomstolen (anvisning om 
hur man söker ändring). Beslutet jämte mo-
tivering och anvisningen om hur man söker 
ändring skall skriftligen delges de parter som 
saken gäller. Kandidaterna och anbudsgivar-
na anses, om inte något annat visas, ha fått 
del av beslutet och anvisningen om hur man 
söker ändring den sjunde dagen efter det att 
handlingarna sändes.  

I fråga om anvisningen om hur man söker 
ändring gäller i tillämpliga delar bestämmel-
serna om besvärsanvisning i 3 kap. i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 
 

59 § 

Slutande av upphandlingskontrakt 

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats 
skall den upphandlande enheten sluta ett 
skriftligt kontrakt om upphandlingen. Upp-
handlingskontraktet får slutas och beslut 
verkställas tidigast 21 dagar efter det att kan-
didaterna och anbudsgivarna har fått eller an-
ses ha fått del av beslutet och anvisningen 
om hur man söker ändring. Upphandlings-
kontraktet kan dock slutas också tidigare om 
detta av tvingande skäl som gäller allmänt in-
tresse eller av andra oförutsebara skäl som 
inte beror på den upphandlande enheten är 
absolut nödvändigt. 
 

60 § 

Hemlighållande av handlingar 

På sekretess i fråga om de handlingar som 

en upphandlande enhet mottagit och upprät-
tat för offentlig upphandling och på hemlig-
hållande av upplysningarna i dem liksom på 
tystnadsplikt i fråga om upplysningarna och 
förbud mot utnyttjande av dem samt på den 
rätt som deltagarna i anbudsförfarandet har 
att få information om handlingarna om hand-
läggningen av anbudet tillämpas 11, 13, 14, 
16, 22–24 och 35 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, även när det 
inte är fråga om en sådan myndighet som av-
ses i 4 § i nämnda lag. Ändring i den upp-
handlande enhetens beslut, genom vilket till-
gång till information om handlingar har av-
gjorts, får sökas genom besvär hos en behö-
rig förvaltningsdomstol som avses i 12 § i 
förvaltningsprocesslagen på det sätt som fö-
reskrivs i den nämnda lagen. I fråga om sö-
kande av ändring i ett beslut som meddelats 
av en myndighet som aves i 4 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
iakttas 33 § i nämnda lag. 
 
 

8 kap. 

Rättsmedel och särskilda bestämmelser 

61 § 

Rättsmedel 

I fråga om rättsmedel beträffande upphand-
ling som omfattas av denna lag iakttas be-
stämmelserna i 76-84 § i upphandlingslagen. 
 

62 § 

Lämnande av uppgifter 

Utan hinder av vad i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet eller någon an-
nan lag bestäms om sekretess skall den upp-
handlande enheten i den omfattning som för-
utsätts i gemenskapens lagstiftning lämna 
statistiska och andra uppgifter till myndighe-
terna i Finland och institutionerna inom Eu-
ropeiska unionen om olika skeden i sin upp-
handling och om den upphandling de företa-
git. Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har handels- och industriministeriet rätt att 
vidarebefordra uppgifter som ministeriet fått 
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på basis av denna lag till institutionerna inom 
Europeiska unionen. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om de i 1 mom. av-
sedda skyldigheterna beträffande statistikfö-
ring som förutsätts i artikel 67 i försörjnings-
direktivet samt om den upphandlande enhe-
tens skyldighet att utarbeta i artikel 19, 20, 
23, 49 och 50 i försörjningsdirektivet avsed-
da utredningar om upphandlingsförfaranden 
och upphandlingsbeslut och annan informa-
tion som skall sändas till institutionerna inom 
Europeiska unionen. 
 

63 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan vid 
behov utfärdas bestämmelser om 

1) förutsättningarna för användning av dy-
namiska inköpssystem och elektroniska auk-
tioner samt de krav som anknyter till förfa-
randet, samt 

2) tillämpningen av lagen vid upphandling-
ar som genomförs av enheter inom sektorn 
för posttjänster. 
 

64 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den     20 . 
Denna lag tillämpas på upphandling vars 

upphandlingsförfarande inleds efter lagens 
ikraftträdande. 

Upphandlingsförfarandet anses ha inletts 
då upphandlingsannonsen publiceras. Vid 
upphandlingar som inte förutsätter publice-
ring av en upphandlingsannons anses upp-
handlingen ha inletts när anbudsförfrågan el-
ler inbjudan att förhandla sänds eller för-
handlingarna med leverantörerna inleds. 

 Denna lag tillämpas dock på upphandling-
ar som genomförs av enheter inom sektorn 
för posttjänster senast från och med den 1 ja-
nuari 2009. 

————— 

Helsingfors den 28 april 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga A 

 
PRIMÄRA TJÄNSTER11 

 
Kate
gori 

Beskrivning CPC-referens 
nummer12 
 

CPV- referensnummer 

1 Underhålls- och reparations-
tjänster 

6112, 6122, 633, 
886 

Från 50100000 till 50982000 
(utom 50310000 till 50324200 och 
50116510-9, 50190000-3,  
50229000-6, 50243000-0) 

2 Landtransport13, även säkerhets- 
och kurirtransporter, med un-
dantag av postbefordran 
 

712  
(utom 71235), 
7512, 87304 

Från 60112000-6 till 60129300-1 
(utom 60121000 till 60121600, 
60122200-1, 60122230-0) och från 
64120000-3 till 64121200-2 

3 Flygtransport av passagerare 
och gods, med undantag av 
postbefordran 

73 (utom 7321), Från 62100000-3 till 62300000-5 
(utom 62121000-6, 62221000-7)  

4 Postbefordran på land14 och i 
luften 
 

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 

5 Telekommunikationstjänster 752 Från 64200000-8 till 64228200-2, 
72318000-7 och 
från 72530000-9 till 72532000-3 

6 Finansiella tjänster: 
försäkringstjänster 
bank- och investeringstjänster15 
 
 

ex 81, 812, 814 Från 66100000-1 till 66430000-3 och 
från 67110000-1 till 67262000-11 

7 Databehandlingstjänster och 
därmed sammanhängande tjäns-
ter 

84 Från 50300000-8 till 50324200-4, 
Från 72100000-6 till 72591000-4 
(utom 72318000-7 och från 
72530000-9 till 72532000-3) 

8 Forsknings- och utvecklings-
tjänster16 
 

85 Från 73000000-2 till 73300000-5 
(utom 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0) 

                                                       
11

  Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas. 
12

 CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för 
direktiv 92/50/EEG. 
13 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
14 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
15 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller över-
föring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster. 
 Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, 
befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiel-
la tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av 
form, skall dock omfattas av detta direktiv. 
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9 Redovisnings-, revisions- och 
bokföringstjänster 
 

862 Från 74121000 till 74121250-0 

10 Marknads- och opinionsunder-
sökningar 

864 Från 74130000-9 till 74133000-0 och 
74423100-1, 74423110-4 
 

11 Organisationskonsulttjänster17 
och därmed sammanhängande 
tjänster 
 

865, 866 Från 73200000-4 till 73220000-0, 
Från 74140000-2 till 74150000-5 
(utom 74142200-8) och 
74420000-9, 74421000-6,  
74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 
 

12 Arkitekttjänster, tekniska kon-
sulttjänster och integrerade tek-
niska tjänster, stadsplanering 
och landskapsarkitektur, därmed 
sammanhängande vetenskapliga 
och tekniska konsulttjänster, 
teknisk provning och analys 
 

867 Från 74200000-1 till 74276400-8 och  
från 74310000-5 till 74323100-0, och 
74874000-6 

13 Reklamtjänster 871 Från 74400000-3 till 74422000-3 
(utom 74420000-9 och 74421000-6) 
 

14 Fastighetsstädning och fastig-
hetsförvaltning 

874, 82201–
82206 

Från 70300000-4 till 70340000-6 och 
från 74710000-9 till 74760000-4 
 

15 Förlags- och tryckeritjänster 
mot arvode eller på kontrakt 
 

88442 Från 78000000-7 till 78400000-1 

16 Avlopps- och renhållningstjäns-
ter, sanering och liknande tjäns-
ter 

94 Från 90100000-8 till 90320000-6 och 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0 
 

                                                                                                                                                                                 
16 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för 
den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finan-
sieras av den upphandlande myndigheten. 
17 Med undantag av skiljemanna- och förlikningstjänster. 
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Bilaga B 

 
    SEKUNDÄRA TJÄNSTER 
 
Ka-
tego-
ri 

Beskrivning CPC-referens 
nummer 

CPV- referensnummer 

17 Hotell- och restaurangtjänster 64 Från 55000000-0 till 55524000-9 och 
från 93400000-2 till 93411000-2 
 

18 Järnvägstransport 711 60111000-9 och 
från 60121000-2 till 60121600-8 
 

19 Sjötransport 72 Från 61000000-5 till 61530000-9 och 
från 63370000-3 till 63372000-7 
 

20 Hjälptjänster och tjänster i an-
slutning till transporter 

74 62400000-6, 62440000-8, 
62441000-5, 62450000-1, 
Från 63000000-9 till 63600000-5 
(utom 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7) och 
74322000-2, 93610000-7 

21 Juridiska tjänster 861 Från 74110000-3 till 74114000-1 
 

22 Rekrytering och urval av  
personal18 
 

872 Från 74500000-4 till 74540000-6 
(utom 74511000-4) och 
från 95000000-2 till 95140000-5 
 

23 Spanings- och säkerhetstjänster, 
med undantag av säkerhets-
transporter 

873 (utom 
87304) 

Från 74600000-5 till 74620000-1 

24 Undervisning och yrkesutbild-
ning 

92 Från 80100000-5 till 80430000-7 
 

25 Hälsovård och socialtjänster 93 74511000-4, och  
från 85000000-9 till 85323000 
(utom 85321000-5 och 85322000-2) 
 

26 Fritids- och idrottsverksamhet 
samt kulturverksamhet 

96 Från 74875000-3 till 74875200-5 och 
från 92000000-1 till 92622000-7 
(utom 92230000-2) 
 

27 Övriga tjänster19 
 

  

 
 

                                                       
18  Med undantag av anställningskontrakt. 
19  Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av 
program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider. 
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Bilaga C 

 
 

 
 

NACE20 
 

    CPV-kod 

Avdel-
ning F 

  BYGG 
ENTRE-
PRENA-
DER 

  

Huvud-
grupp 

Grup
p 

Under-
grupp 

Benämning Anm.  

45   Byggverk-
samhet 
 

Omfattar: 
- nybyggnad, renovering och normal  
reparation 

45000000 

 45.1  Mark- och 
grundarbe-
ten 

 45100000 

  45.11 Rivning av 
hus; mark-
arbeten 
 

Omfattar: 
- rivning och rasering av byggnader och 
andra anläggningar 
- röjning av byggplatser 
- markarbeten: schaktning, deponering, 
nivellering av byggplatser, dikesgrävning, 
bergrensning, sprängning etc. 
- iordningställande av gruvarbetsplatser:  
avtäckning samt annat iordningställande 
av ägor och platser som innehåller mine-
raler 
Omfattar även: 
- dränering av byggplatser 
- dränering av jordbruks- eller skogs-
bruksmark 

45110000 

  45.12 Markunder-
sökning 
 

Omfattar: 
- provborrning och tagning av kärnprov 
för byggande, för geofysiska, geologiska 
eller liknande ändamål 
Omfattar inte: 
- borrning av källor för produktion av rå-
petroleum eller naturgas jfr 11.20 
- brunnsborrning jfr 45.25 
- schaktsänkning jfr 45.25 
- spårning av olje- och naturgasfält, ut-
förande av geofysiska, geologiska och 
seismiska undersökningar jfr 74.20 

45120000 

                                                       
20  Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindel-
ning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommis-
sionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1). 
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 45.2  Bygg- och 
anlägg-
ningsarbeten 

 45200000 

  45.21 Uppförande 
av hus och 
andra bygg-
nadsverk 

Omfattar: 
- byggande av alla slags byggnader 
- byggande av anläggningar inom väg- 
och vattenbyggnad o.d.: 
- broar, inklusive sådana för upphöjda vä-
gar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor 
- rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät 
för el och telekommunikation 
- rörledningar i tätort, tätortsnät för el och 
telekommunikation samt därmed förknip-
pade arbeten 
- montering och uppförande på plats av 
monteringsfärdiga byggnader 
Omfattar inte: 
- tjänster i anslutning till råpetroleum och 
naturgasutvinning jfr 11.20  
- uppförande av kompletta monterings-
färdiga byggnader av egentillverkade de-
lar av annat material än betong jfr huvud-
grupperna 20, 26 och 28  
- anläggning av stadion, simbassänger, id-
rottshallar, tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, exklusive upp-
förande av byggnader jfr 45.23 
- bygginstallationer jfr 45.3  
- slutbehandling av byggnader jfr 45.4 
- arkitektverksamhet och teknisk konsult-
verksamhet jfr 74.20  
- projektledning för byggande jfr 74.20 

45210000 

  45.22 Takarbeten Omfattar: 
- byggande av tak 
- taktäckning 
- impregnering 
 

45220000 

  45.23 Anläggning 
av vägar, 
flygfält och 
idrottsan-
läggningar 

Omfattar: 
- anläggning av vägar, gator samt andra 
kör- och gångvägar 
- anläggning av järnvägar 
- anläggning av start- och landningsbanor 
på flygfält 
- anläggning av stadion, simbassänger, id-
rottshallar, tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, exklusive upp-
förande av byggnader 
- målning av vägmarkeringar och marke-
ringar på parkeringsplatser 
Omfattar inte: 
- förberedande markarbeten jfr 45.11 

45230000 
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  45.24 Vattenbygg-
nad 
 

Omfattar: 
- anläggning av: 
- vattenleder, hamn- och flodarbeten, 
småbåtshamnar (marinor), slussar etc. 
- dammar, diken o.d. 
- muddring 
- undervattensarbete 

45240000 

  45.25 Andra bygg- 
och anlägg-
ningsarbeten 
 

Omfattar: 
- bygg- eller anläggningsverksamhet som 
är specialiserad inom något för olika slags 
konstruktioner gemensamt område och 
fordrar specialistkompetens eller special-
utrustning: 
- grundläggning inklusive pålning 
- borrning och byggande av brunnar, 
schaktsänkning 
- uppförande av icke egentillverkade stål-
element 
- bockning av stål 
- murning och stenläggning 
- resning och nedmontering av byggnads-
ställningar och arbetsplattformar, inklusi-
ve uthyrning av byggnadsställningar och 
arbetsplattformar 
- uppförande av skorstenar och industri-
ugnar 
Omfattar inte: 
- uthyrning av byggnadsställningar utan 
resning och nedmontering jfr 71.32 

45250000 

 45.3  Bygginstal-
lationer 

 45300000 

  45.31 Elinstalla-
tioner 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av:  
elkablar och elarmatur 
telekommunikationssystem 
elvärmesystem 
antenner 
brandlarm 
tjuvlarm 
hissar och rulltrappor 
åskledare etc. 

45310000 

  45.32 Isolerings-
arbeten 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av värme-, ljud- eller vibra-
tionsisolering 
Omfattar inte: 
- impregnering jfr 45.22 

45320000 
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  45.33 VVS-
arbeten 
 

Omfattar: 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av: 
vattensystem samt sanitetsutrustning 
gasarmaturer 
värme-, ventilations-, kyl- och luftkondi-
tioneringsutrustning inklusive ledningar 
sprinklersystem 
Omfattar inte: 
- installation av elvärmesystem jfr 45.31 

45330000 

  45.34 Andra bygg-
installatio-
ner 
 

Omfattar: 
- installation av belysnings- och signalsy-
stem till vägar, järnvägar, flygfält och 
hamnar 
- installation i byggnader och andra an-
läggningar av andra armaturer och anord-
ningar 

45340000 

 45.4  Slutbehand-
ling av 
byggnader 

 45400000 

  45.41 Puts-,  
fasad- och 
stuckaturar-
beten 
 

Omfattar: 
- anbringande på byggnader och andra an-
läggningar av invändig eller utvändig puts 
och stuck inklusive närstående basmateri-
al för putsning 

45410000 

  45.42 Byggnads-
snickeriarbe-
ten 
 

Omfattar: 
- installation av icke egentillverkade dör-
rar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök 
med fast inredning, trappor butiksinred-
ning o.d., av trä eller andra material 
- invändig slutbehandling såsom arbete 
med tak, väggbeklädnader av trä och 
flyttbara skiljeväggar 
Omfattar inte: 
- läggning av parkett och andra golvbe-
läggningar av trä jfr 45.43 

45420000 

  45.43 Golv- och 
väggbelägg-
ningsarbeten 
 

Omfattar: 
- läggning, uppsättning eller fastsättning i 
byggnader och andra anläggningar av: 
vägg- eller golvplattor av keramiskt  
material, betong eller huggen sten 
parkett och andra golvbeläggningar av trä 
mattor samt golvbeläggningar av linole-
um, inklusive av gummi eller plast 
terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffer-
golv eller -väggar 
tapeter 

45430000 
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  45.44 Måleri- och 
glasmästeri 
arbeten 
 

Omfattar: 
- invändig och utvändig målning av bygg-
nader 
- målning av anläggningar inom väg- och 
vattenbyggnad o.d. 
- installation av glas, speglar etc. 
Omfattar inte: 
- installation av fönster jfr 45.42 

45440000 

  45.45 Annan slut-
behandling 
av byggna-
der 
 

Omfattar: 
- installation av privata simbassänger 
- rengöring med ånga, blästring och  
liknande behandling av fasader 
- annan slutbehandling av byggnader 
Omfattar inte: 
- invändig rengöring av byggnader och 
andra konstruktioner jfr 74.70 

45450000 

 45.5  Uthyrning 
av bygg- 
och anlägg-
nings 
maskiner 
med förare 

 45500000 

  45.50 Uthyrning 
av bygg- 
och anlägg-
nings 
maskiner 
med förare 
 

Omfattar inte: 
- uthyrning av bygg- och anläggningsma-
skiner samt -utrustning utan förare jfr 
71.32 

 

 
 
 


