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L a g
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om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Utöver vad som i lagen om offentlig upp-
handling (348/2007), nedan upphandlingsla-
gen, och i lagen om upphandling inom sekto-
rerna vatten, energi, transporter och post-
tjänster (349/2007), nedan försörjningslagen,
föreskrivs om upphandling tillämpas denna
lag när elektroniska auktioner genomförs och
dynamiska inköpssystem införs eller an-
vänds.

Syftet med denna lag är att främja använd-
ningen av elektroniska förfaranden vid of-
fentlig upphandling. Genom denna lag ge-
nomförs bestämmelserna om elektroniska
auktioner och dynamiska inköpssystem i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG om samordning av förfarandena
vid offentlig upphandling av byggentreprena-
der, varor och tjänster, nedan upphandlings-

direktivet, och i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/17/EG om samordning av
förfarandena vid upphandling på områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster,
nedan försörjningsdirektivet.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) elektronisk auktion ett upprepat förfa-

rande med hjälp av elektroniska medel för att
presentera nya lägre priser eller nya värden
för vissa delar av anbuden, vilket genomförs
efter en första fullständig utvärdering av an
anbuden och möjliggör en rangordning av
anbuden på grundval av automatiska utvärde-
ringsmetoder; sådana byggentreprenadkon-
trakt och sådana tjänsteupphandlingar som
innehåller intellektuella prestationer, såsom
projekteringen av byggentreprenader, kan
inte bli föremål för elektronisk auktion,

2) dynamiskt inköpssystem ett helt elektro-
niskt upphandlingsförfarande för köp av så-
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dant som vanligen används och finns allmänt
tillgängligt på marknaden; upphandlingsför-
farandet är tidsbegränsat och under hela var-
aktigheten öppet för varje leverantör som
uppfyller kriterierna och som har lämnat ett
preliminärt anbud som överensstämmer med
anbudsförfrågan.

I denna lag avses med upphandlingskon-
trakt, byggkoncession, tjänstekoncession, le-
verantör, anbudssökande, anbudsgivare, öp-
pet förfarande, selektivt förfarande, förhand-
lat förfarande, konkurrenspräglad dialog, di-
rektupphandling, ramavtal, projekttävling,
teknisk specifikation och med uttrycket skrift-
lig detsamma som i 5 § i upphandlingslagen.

3 §

Tillämpningsbestämmelser vid enskilda
upphandlingsformer

Bestämmelserna i denna lag tillämpas,
med undantag för 15 § 2 mom., 16 § 3 mom.
och 20 § 2 mom., på upphandling av varor
som överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i
upphandlingslagen och 12 § i försörjningsla-
gen samt på upphandling av tjänster enligt
bilaga A till upphandlingslagen och bilaga A
till försörjningslagen, byggentreprenader och
byggkoncessioner.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas,
med undantag för 15 § 1 mom., 16 § 2 mom.
och 19 §, på upphandling av varor som över-
stiger det nationella tröskelvärdet enligt 15 §
i upphandlingslagen, på upphandling av
tjänster enligt bilaga A och upphandling av
tjänster enligt bilaga B i den lagen, på kon-
cessioner för tjänster samt på byggentrepre-
nader och byggkoncessioner.

4 §

Allmänna principer

Upphandlande enheter får inte genomföra
elektroniska auktioner eller dynamiska in-
köpssystem så att konkurrens därigenom hin-
dras, begränsas eller snedvrids.

De elektroniska medlen som används för
kommunikation och informationsutbyte ska
vara sådana att de ger alla ekonomiska aktö-

rer likvärdiga möjligheter och i så stor ut-
sträckning som möjligt vara förenliga med
den teknik som används i Europeiska unio-
nens andra medlemsstater. På elektronisk
kommunikation tillämpas i övrigt upphand-
lingslagen, försörjningslagen och de författ-
ningar som utfärdats med stöd av dem (upp-
handlingslagstiftningen).

5 §

Ansvaret för att ett elektroniskt meddelande
kommer fram och ankomsttidpunkten för ett

elektroniskt meddelande

En anbudsgivare eller anbudssökande som
deltar i en elektronisk auktion eller ett dyna-
miskt inköpssystem ansvarar för att ett elek-
troniskt meddelande som denne sänt når den
upphandlande enheten inom den tid som den
upphandlande enheten har fastställt.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kom-
mit in till den upphandlande enheten när det
finns tillgängligt för den upphandlande enhe-
ten i en mottagarapparat eller i ett datasystem
på ett sådant sätt att meddelandet kan be-
handlas.

2 kap.

Elektroniska auktioner

6 §

Tillämplighet vid olika
upphandlingsförfaranden

Elektronisk auktion kan användas som ett
led i konkurrensutsättningen i dess sista
skede

1) vid öppet förfarande,
2) vid selektivt förfarande,
3) vid förhandlat förfarande,
4) när de leverantörer som valts ut för ett

ramavtal på nytt utsätts för konkurrens med
stöd av 32 § i upphandlingslagen och 26 § i
försörjningslagen, samt

5) i samband med konkurrensutsättning av
upphandlingskontrakt inom ramen för ett dy-
namiskt inköpssystem.
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7 §

Allmänna villkor för genomförandet
av elektroniska auktioner

Ett villkor för genomförandet av en elek-
tronisk auktion är att de tekniska specifikatio-
nerna för upphandlingen kan utarbetas till-
räckligt exakt. Elektroniska auktioner får inte
genomföras så att föremålet för upphand-
lingen ändras från det som utlystes i en upp-
handlingsannons och angavs i förfrågnings-
underlaget.

8 §

Anmälningsskyldighet

Om en elektronisk auktion genomförs ska
detta uppges i den nationella upphandlings-
annonsen, EU-upphandlingsannonsen eller
EU-upphandlingsannonsen för försörjnings-
sektorerna. Annonseringsförfarandet ska följa
upphandlingslagstiftningen.

9 §

Innehållet i en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan grundas på
1) priset, om kriteriet för valet av anbud är

det lägsta priset, eller
2) angivna jämförelsegrunder, om kriteriet

för valet av anbud är det totalekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet.

10 §

Uppgifter som ska ingå i anbudsförfrågan

Om en upphandlande enhet genomför en
elektronisk auktion ska anbudsförfrågan, utö-
ver de krav som anges i upphandlingslagen
och försörjningslagen, dessutom innehålla åt-
minstone följande uppgifter:

1) kriteriet för valet av anbud och, i fråga
om totalekonomisk förmånlighet, de jämfö-
relsegrunder vars värden kommer att vara
föremål för den elektroniska auktionen till
den del de kan uttryckas i tal eller procent,

2) eventuella gränser för de angivna vär-
dena på jämförelsegrunderna, sådana dessa
har meddelats i upphandlingsannonsen,

3) vilka uppgifter som kommer att göras
tillgängliga för anbudsgivarna under den
elektroniska auktionen och när detta kommer
att ske,

4) relevanta uppgifter om genomförandet
av den elektroniska auktionen samt sättet på
vilket inbjudan att delta i auktionen skickas
ut,

5) på vilka villkor anbudsgivarna kan
lämna anbud och särskilt vilka minsta skill-
nader som i förekommande fall krävs mellan
anbuden,

6) relevanta uppgifter om den elektroniska
utrustning som används och om arrange-
mangen och de tekniska specifikationerna för
anslutning.

I anbudsförfrågan kan dessutom anges den
matematiska formel som avses i 12 § 2 mom.
4 punkten och som används vid den elektro-
niska auktionen.

11 §

Inledande av auktionen

Innan en elektronisk auktion kan inledas
ska den upphandlande enheten göra en första
fullständig utvärdering av anbuden på basis
av kriterierna för valet av anbud och eventu-
ella jämförelsegrunder samt den viktning som
fastställts för dem.

12 §

Inbjudan att delta i en elektronisk auktion

Efter den första fullständiga utvärderingen
av anbuden ska den upphandlande enheten
samtidigt via elektroniska förbindelser till
alla som lagt fram ett godtagbart anbud
lämna en begäran om att med hjälp av elek-
troniska medel föreslå nya priser eller nya
värden för jämförelsegrunderna.

En inbjudan att delta i en elektronisk auk-
tion ska innehålla

1) alla relevanta upplysningar om de tek-
niska förutsättningarna för den elektroniska
utrustning som används,

2) exakta uppgifter om vilken dag och tid
den elektroniska auktionen kommer att inle-
das,

3) vid behov, antalet etapper i den elektro-
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niska auktionen och tidsplanen för varje
etapp,

4) den matematiska formel som används
för att vid den elektroniska auktionen be-
stämma den nya automatiska rangordningen
med avseende på de nya priser eller nya
värden som lämnas; formeln ska innefatta en
relativ viktning av alla de kriterier som fast-
ställts för att bestämma det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, och eventuella prisin-
tervall ska anges i förväg med ett bestämt
värde,

5) om alternativa anbud är tillåtna, ska
separata formler ges för varje alternativ,

6) grunderna för stängning av den elektro-
niska auktionen samt den tid efter det sista
anbudet som nya anbud inväntas.

Till en inbjudan att delta i en elektronisk
auktion ska också resultaten av den första
fullständiga utvärderingen fogas, om kon-
traktet tecknas på basis av det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet. Den fullständiga
utvärderingen ska innehålla en bedömning av
innehållet i ett anbud och i fråga om öppet
förfarande även en bedömning av anbudsgi-
varens lämplighet. Till en inbjudan som
sänds till en enskild anbudsgivare kan dess-
utom fogas en uppgift om hur anbudsgivaren
placerar sig i förhållande till de övriga an-
budsgivarna, dock utan att avslöja de övriga
anbudsgivarnas namn.

13 §

Minimifristen för inledande av auktioner och
lämnande av upplysningar till deltagare

En elektronisk auktion får inte inledas tidi-
gare än två arbetsdagar efter det datum då
inbjudan har skickats ut.

Under varje etapp i en elektronisk auktion
ska den upphandlande enheten omedelbart
lämna alla godkända anbudsgivare åtmins-
tone tillräckliga upplysningar för att de vid
varje tidpunkt ska ha kännedom om sin plats
i rangordningen. Den upphandlande enheten
får också lämna andra upplysningar om andra
priser eller värden som har lämnats, om detta
anges i förfrågningsunderlaget. Den upp-
handlande enheten får när som helst meddela
antalet deltagare i den aktuella auktionsetap-
pen.

Den upphandlande enheten får inte röja
anbudsgivarnas namn under den elektroniska
auktionen.

14 §

Stängning av en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan stängas
1) en fastställd dag och ett fastställt klock-

slag enligt inbjudan,
2) när nya anbud som motsvarar kraven

inte längre lämnas, eller
3) när antalet olika etapper vid auktionen

uppnås.
Den upphandlande enheten ska i inbjudan

ange hur auktionen stängs. I inbjudan ska
dessutom vid behov anges en tidtabell för de
olika auktionsetapperna samt den tid efter det
sista anbudet som nya anbud inväntas.

3 kap.

Dynamiska inköpssystem

15 §

Införande av ett dynamiskt inköpssystem

En upphandlande enhet ska införa ett dy-
namiskt inköpssystem genom att meddela
detta i en upphandlingsannons. I fråga om
införande av ett dynamiskt inköpssystem som
överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § i upp-
handlingslagen eller 12 § i försörjningslagen
meddelas i en EU-upphandlingsannons, med
undantag för tjänsterna och tjänstekoncessio-
nerna enligt bilaga B till upphandlingslagen
och bilaga B till försörjningslagen.

Ett meddelande om införande av ett dyna-
miskt inköpssystem som understiger EU-trös-
kelvärdet men överstiger det nationella trös-
kelvärdet enligt 15 § i upphandlingslagen ska
lämnas i en nationell upphandlingsannons.
Ett meddelande om införande av ett dyna-
miskt inköpssystem för de tjänsteupphand-
lingar som avses i bilaga B till upphand-
lingslagen eller i bilaga B till försörjningsla-
gen eller för tjänstekoncessioner enligt upp-
handlingslagen ska lämnas i den nationella
upphandlingsannonsen också om upphand-
lingens värde överstiger EU-tröskelvärdet en-
ligt 16 § i upphandlingslagen eller 12 § i
försörjningslagen.
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Vid införandet och användningen av ett
dynamiskt inköpssystem ska den upphand-
lande enheten använda enbart elektroniska
förfaranden samt iaktta regleringen av öppet
förfarande i alla skeden av ett dynamiskt
inköpssystem fram till att upphandlingsbeslu-
tet fattats. Den upphandlande enheten får inte
ta ut några avgifter hos leverantörer för delta-
gande i systemet.

Ett dynamiskt inköpssystem får inte vara i
kraft i mer än fyra år, utom i sakligt motive-
rade undantagsfall. Vid beräkningen av det
uppskattade värdet av ett dynamiskt inköps-
system används det högsta uppskattade vär-
det exklusive mervärdesskatt av samtliga pla-
nerade upphandlingskontrakt under det dyna-
miska inköpssystemets hela löptid. Bestäm-
melser om beräkningen av det uppskattade
värdet av upphandlingskontrakt inom ett dy-
namiskt inköpssystem finns i 17—20 § i upp-
handlingslagen och i 13—16 § i försörj-
ningslagen.

16 §

Ett dynamiskt inköpssystem och dess förlopp

När ett dynamiskt inköpssystem har införts
står det öppet för alla anbudsgivare som upp-
fyller urvalskriterierna och som lämnat in ett
godtagbart preliminärt anbud enligt 18 § till
den upphandlande enheten.

När en enskild upphandling som företas
inom ett dynamiskt inköpssystem överstiger
EU-tröskelvärdet, ska den upphandlande en-
heten i syfte att inleda konkurrensutsättning
meddela om konkurrensutsättningen genom
en förenklad upphandlingsannons enligt upp-
handlingslagstiftningen för ett dynamiskt in-
köpssystem, nedan förenklad upphandlings-
annons, på det sätt som föreskrivs i 19 §.
Efter det att en förenklad upphandlingsan-
nons har publicerats kan nya anbudsgivare
tas med i systemet på det sätt som anges i 18
och 19 §. Alla anbudsgivare som tagits med i
systemet ska uppmanas att lämna anbud på
varje enskild upphandling.

Om värdet av en enskild upphandling un-
derstiger EU-tröskelvärdet men överstiger det
nationella tröskelvärdet, behöver den upp-
handlande enheten inte publicera någon för-
enklad upphandlingsannons utan den kan

konkurrensutsätta upphandlingen genom att
begära anbud direkt av de anbudsgivare som
redan tagits med i systemet.

På upphandling av tjänster enligt bilaga B
till upphandlingslagen och bilaga B till för-
sörjningslagen samt de tjänstekoncessioner
som avses i upphandlingslagen tillämpas 3
mom. också fastän upphandlingens värde
överstiger EU-tröskelvärdet.

17 §

Upphandlingsannons och
förfrågningsunderlag

Upphandlingsannonser om införandet av
ett dynamiskt inköpssystem vid upphandling
som överstiger EU-tröskelvärdet och vid
upphandling som överstiger det nationella
tröskelvärdet ska sändas in för publicering i
enlighet med vad som föreskrivs särskilt.

Den upphandlande enheten ska göra för-
frågningsunderlaget och alla kompletterande
handlingar fritt, direkt och fullständigt till-
gängliga elektroniskt för alla från och med
dagen för offentliggörandet av upphandlings-
annonsen och fram till det att det dynamiska
inköpssystemet avvecklats.

I den i 1 mom. avsedda upphandlingsan-
nonsen om införande av ett dynamiskt in-
köpssystem ska anges den internetadress på
vilken förfrågningsunderlaget finns tillgäng-
ligt. I upphandlingsannonsen ska anges att
det rör sig om ett dynamiskt inköpssystem
och hur länge det dynamiska inköpssystemet
varar samt kriterierna för valet av anbud och
jämförelsegrunderna. Om kriteriet för valet
av anbud är det totalekonomiskt mest fördel
fördelaktiga anbudet, kan jämförelsegrun-
derna preciseras senare.

I förfrågningsunderlaget ska anges åtmins-
tone vilken typ av inköp som systemet avser,
all behövlig information om inköpssystemet
och det elektroniska system som används
samt de tekniska förutsättningar som är kopp-
lade till det.

Om en elektronisk auktion genomförs i det
sista skedet av anbudsförfarandet inom ett
dynamiskt inköpssystem, ska detta anges i
upphandlingsannonsen.
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18 §

Ansökan om att få delta och godkännande av
deltagare i ett dynamiskt inköpssystem

Varje leverantör ska ha en möjlighet att
lämna in ett preliminärt anbud och att god-
kännas som deltagare i systemet på de villkor
som anges i 2 mom. under hela den tid som
det dynamiska inköpssystemet varar. Den
upphandlande enheten ska i det dynamiska
inköpssystemet ta med samtliga anbudsgivare
som uppfyller de krav som ställs och har
inlämnat ett preliminärt anbud som uppfyller
de minimikrav som enligt förfrågningsunder-
laget ställs på föremålet för upphandlingen.

Den upphandlande enheten ska göra en
utvärdering av det preliminära anbudet inom
15 dagar från den dag det inlämnades. Den
upphandlande enheten kan förlänga fristen
för utvärdering om ingen inbjudan att lämna
anbud förekommer under tiden. Den upp-
handlande enheten ska snarast möjligt infor-
mera den anbudsgivare som inlämnat ett pre-
liminärt anbud om att denne tagits med i det
dynamiska inköpssystemet eller att dennes
preliminära anbud har förkastats.

En leverantör kan i vilket skede som helst
lämna ett anbud som är bättre än det prelimi-
nära anbudet om det anbud som lämnas upp-
fyller minimikraven. De inkomna preliminära
anbuden kan öppnas genast efter mottagan-
det.

19 §

Användning av dynamiska inköpssystem
vid upphandling som överstiger

EU-tröskelvärdet

Om en upphandlande enhet genom ett dy-
namiskt inköpssystem har för avsikt att ge-
nomföra en sådan enskild upphandling av
varor, tjänster eller entreprenader som över-
stiger EU-tröskelvärdet, ska enheten för
publicering sända in en förenklad upphand-
lingsannons. Annonsen sänds in för publi-
cering på internetadressen www.hankintail-
moitukset.fi.

I en förenklad upphandlingsannons inbju-
der den upphandlande enheten alla intresse-
rade leverantörer att lämna in ett preliminärt

anbud på varje enskild upphandling som ut-
annonseras. Den upphandlande enheten ska
fastställa en tidsfrist för inlämnandet av pre-
liminära anbud som inte får understiga 15
dagar räknat från dagen efter den dag då den
förenklade upphandlingsannonsen avsändes.

Ett preliminärt anbud får inlämnas av både
de leverantörer som redan tagits med i det
dynamiska inköpssystemet och av nya leve-
rantörer. Den upphandlande enheten får inte
gå ut med en inbjudan att lämna anbud förrän
samtliga preliminära anbud som lämnats in
inom den fastställda tidsfristen har utvärde-
rats.

20 §

Inbjudan att lämna anbud

Varje enskild upphandling inom ett dyna-
miskt inköpssystem ska konkurrensutsättas.
Den upphandlande enheten ska uppmana alla
anbudsgivare som tagits med i systemet att
lämna anbud på varje separat upphandling
som företas inom det dynamiska inköpssyste-
met. En tillräckligt lång tidsfrist ska reserve-
ras för inlämning av anbud. Det föremål för
upphandlingen och de jämförelsegrunder som
angivits i en upphandlingsannons eller en
preliminär anbudsförfrågan kan preciseras i
samband med en inbjudan att lämna anbud.

Om det uppskattade värdet av en enskild
upphandling inom det dynamiska inköpssys-
temet inte överstiger EU-tröskelvärdet, är den
upphandlande enheten inte skyldig att sända
en inbjudan att lämna anbud till sådana an-
budsgivare vars preliminära anbud för att få
vara med i det dynamiska inköpssystemet har
inkommit hos den upphandlande enheten se-
nare än 15 dagar innan en inbjudan avsänds.

21 §

Valet av anbud

Bestämmelser om val av anbud finns i 62
och 72 § i upphandlingslagen samt i 54 § i
försörjningslagen.

Vid valet av anbud kan den upphandlande
enheten också använda sig av en elektronisk
auktion i enlighet med bestämmelserna i
denna lag om elektroniska auktioner. Då görs
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en första fullständig utvärdering av den elek-
troniska auktionen på basis av de anbud som
erhållits i enlighet med 20 §.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §

Upphandlingsbeslut och
upphandlingskontrakt

Bestämmelser om upphandlingsbeslut och
upphandlingskontrakt finns i 10 kap. i upp-
handlingslagen och i 7 kap. i försörjningsla-
gen.

23 §

Annonser i efterhand och utredningar över
sådana upphandlingar medelst dynamiskt in-
köpssystem som överstiger EU-tröskelvärdet

samt över elektroniska auktioner

Den upphandlande enheten ska i fråga om
upphandlingar som överstiger EU-tröskelvär-
det för publicering avsända annonser i efter-
hand enligt upphandlingslagstiftningen om
resultatet av upphandlingsförfarandet på
grundval av ett dynamiskt inköpssystem och
av elektroniska auktioner. Annonserna ska

insändas senast 48 dagar efter slutandet av
varje separat upphandlingskontrakt. Den upp-
handlande enheten får dock insända annon-
serna i efterhand om resultaten av ett dyna-
miskt inköpssystem gruppvis per kvartal. I
detta fall kan de grupperade annonserna sän-
das senast 48 dagar efter utgången av varje
kvartal. Den upphandlande enheten ska upp-
rätta en skriftlig utredning över införandet av
ett dynamiskt inköpssystem som ska inne-
hålla de uppgifter som anges i upphandlings-
lagstiftningen. Utredningen ska tillställas Eu-
ropeiska kommissionen i enlighet med upp-
handlingslagstiftningen.

24 §

Överklagande och påföljder

På upphandlingsrättelser, överklaganden
och påföljder vid upphandlingar som omfat-
tas av denna lags tillämpningsområde tilläm-
pas 10 och 11 kap. i upphandlingslagen och
på motsvarande sätt 7 och 8 kap. i försörj-
ningslagen.

25 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2011.

Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Anni Sinnemäki
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