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1. Bakgrund 
Dessa Riktlinjer för upphandling vid Uppsala universitet ersätter tidigare 
riktlinjer.  Vad som nedan sägs om institutioner och prefekter gäller även för 
andra arbetsenheter och chefer inom universitetet. 
 

1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)  
Upphandling regleras av tre lagar, en för den klassiska sektorn (SFS 2007: 1091), i dagligt tal LOU, 
en för försörjningssektorn (SFS 2007:1092), i dagligt tal LUF samt LOV (SFS 2008:962) lagen om 
valfrihet. Lagarna reglerar all upphandling som genomförs vid upphandlande myndigheter oavsett 
finansieringsform och finansiär. Upphandling innebär antingen kontrakt avseende specificerade 
objekt eller upprättande av ramavtal för senare avrop enligt villkoren i avtalen eller förnyad 
konkurrensutsättning.  

Lagen föreskriver att upphandling ska göras enligt EU-direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG när 
upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som EU-kommissionen fastställt. Omsatt i svensk 
valuta är tröskelvärdet för varor och tjänster för närvarande 1 243 375 SEK, exklusive moms. 
Tröskelvärdet (i kronor) kan ändras genom förordning. I egenskap av statlig myndighet är 
universitetet en upphandlande myndighet. Tröskelvärdet gäller för hela universitetets 
sammanräknade upphandling inom området under ett år och hela värdet av varje kontrakt under 48 
månader ska inräknas. 

Över tröskelvärdet finns fyra EU-upphandlingsförfaranden: öppet, selektivt, förhandlat upphandling 
och konkurrenspräglad dialog.  

Under tröskelvärdet finns fyra förfaranden: förenklat upphandling, urvalsupphandling, 
direktupphandling och konkurrenspräglad dialog.  

Genomförande av upphandling kan ske genom elektronisk auktion. 

1.2 Målsättning  
Följande målsättningar är grundläggande:  

Att rätt vara/tjänst ska anskaffas till rätt pris,  

Att varor och tjänster ska upphandlas på rätt nivå i organisationen,  

Att den som genomför en upphandling ska ha tillräcklig kompetens för att genomföra sitt uppdrag 
enligt LOU, avtalslagen och övriga lagar och förordningar som berör upphandling,  

Att upphandling av vara/tjänst genomförs i samråd med tilltänkt användare,  

Att inköp samordnas när samordning bedöms ge volymrabatter, administrativa fördelar, tekniska 
fördelar och är genomförbar på ett enkelt sätt, 

Att varor och tjänster som efter upprepade behov, anskaffas för stora belopp, köps via ramavtal,  

Att all upphandling genomförs i linje med universitetets miljöpolicy,  

Att varor och tjänster anskaffas genom köp, såvida inte institution kan visa att annan 
finansieringsform är mer lönsam under avskrivningstiden  
(se kapitalförsörjningsförordningen SFS 1996:1), 

Att elektronisk handel utnyttjas, under förutsättning att säkra och kostnadsbesparande inköpsrutiner 
uppnås.  
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1.3 Principer för upphandling 
Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett öppet sätt med tillvaratagande av den 
konkurrens som finns. Vid upphandlingar ska principerna om transparens, likabehandling, 
ömsesidigt erkännande, icke-diskriminering och proportionalitet iakttas:  

Transparens innebär att anbudsgivarna ska kunna förutse hur deras anbud kommer att bedömas. 
Detta innebär att en upphandlande myndigheten normalt, på något sätt, ska vikta 
utvärderingskriterierna och den upphandlande myndigheten får inte utvärdera egenskaper som inte 
omnämnts i underlaget eller på annat sätt ändra utvärderingskriterierna. Rangordning av kriterierna 
får användas, men medför att endast det högst rankade kriteriet med olika bedömning får betydelse. 

Likabehandling innebär att alla anbudsgivare ska ha tillgång till samma information vid varje given 
tidpunkt och i övrigt beredas möjlighet att delta på lika villkor och därmed att alla leverantörer 
bedöms på enhetligt sätt. 

Ömsesidigt erkännande innebär att den upphandlande myndigheten ska respektera de lagar, 
utbildningar, examina etc., som gäller i anbudsgivarnas medlemsländer. 

Icke-diskriminering innebär att tilldelning inte påverkas av nationalitet eller regionala hänsyn. 
Hänsyn till etnicitet, kön eller religion får inte tagas. 

Proportionalitet innebär att den upphandlande myndigheten inte ska ställa större krav på 
anbudsgivarna, än genomförandet av kontraktet kräver och inte ställa krav på varor och tjänster som 
inte är relevanta för behoven i anskaffningen. 

 

2. Organisation och genomförande av upphandling 

2.1. Upphandlingsorganisation  
Upphandlingsenheten vid Avdelningen för IT och inköp har uppdrag att genomföra upphandling för 
institutioner inom universitetet. Upphandling över direktupphandlingsgränsen genomförs därför med 
hjälp av upphandlingsenheten.  

Upphandling under direktupphandlingsgränsen genomförs normalt av de institutioner som berörs. 

Institutionerna har ansvar för vad som ska anskaffas. 

Ett nätverk av lokalt inköpsansvariga etableras genom att personal från verksamheten, intendenturer 
eller administrationen på olika nivåer erbjuds grundläggande utbildning om upphandling. Lokal 
koordinator eller lokal inköpsansvarig ska efter genomgången utbildning kunna genomföra 
direktupphandling, känna till grunderna för förenklad upphandling, informera om befintliga ramavtal 
och svara för kontakten med upphandlingsenheten.  

Berörda enheter för upphandling och inköp kommer att anpassas löpande så att de på bästa sätt 
förmår utnyttja för verksamheten relevanta stödsystem för elektronisk handel. Stödsystemen ska 
användas för sådana varor och tjänster för vilka information ur ramavtalen finns inlagd i 
stödsystemen.  
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2.2. Upphandlingsenheten  
Upphandlingsenheten har följande ansvar och arbetsuppgifter: 

Att övergripande ansvara för utförande och eller instruktion samt att svara på frågor avseende all 
upphandling vid universitetet. Detta innefattar att fortlöpande föreslå uppdatering av riktlinjer och 
andra styrdokument för upphandling,   

Att informera om gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet. Detta innefattar ansvar för 
internutbildning och information inom upphandlingsområdet, 

Att ansvara för och genomföra upphandling över tröskelvärdena, 

Att ansvara för genomförande av upphandling över direktupphandlingsgränsen. Detta innefattar att 
hjälpa institutioner och andra organisatoriska enheter med råd och utförande vid förenklad 
upphandling, urvalsupphandling, förnyad konkurrensutsättning och konkurrenspräglad dialog,   

Att inventera behovet av och genomföra upphandling av erforderliga ramavtal för Uppsala 
universitet i samarbete med berörda användare och samverkande lärosäten,  

Att informera om gällande ramavtal,  

Att ge råd och instruktioner vid direktupphandling, 

Att samordna inköp när så är möjligt. 

Ansvarig upphandlare tecknar gemensamma avtal, t.ex. ramavtal. Ansvarig upphandlare 
undertecknar även, tillsammans med prefekt eller motsvarande, avtal som träffas för enskild 
institution. 

Upphandlingsenheten ansvarar även för medverkan i införande av organisation och stödsystem för 
elektronisk handel på sätt som löpande beslutas av universitets ledning. 

2.3. Institutioner  
Institutioner och andra organisationer inom universitetet har följande ansvar och arbetsuppgifter: 

Att utse inköpsansvariga för den egna organisationen med uppgift att utföra de uppgifter som 
institutionen har vid upphandling och inköp. Detta innefattar att utsedd ansvarig ska genomgå för 
uppgiften adekvat utbildning,  

Att avropa från ramavtal som kan utnyttjas av universitetet i de fall alla villkor är fastlagda i avtalen,  

Att ansvara för direktupphandling, d.v.s. inköp av varor och tjänster som köps sällan och där det 
sammanlagda ordervärdet för hela universitetet understiger direktupphandlingsgränsen (för 
närvarande 287 000 kr per år, exklusive moms). Varje prefekt ska besluta vilka personer som har rätt 
att handlägga direktupphandling,  

Att medverka tillsammans med upphandlingsenheten vid genomförande av övriga upphandlingar 
inom institutionen, 

Att ansvara för utformning av tekniska specifikationer för varan eller tjänsten som ska upphandlas. 

Prefekten ansvarar för att gällande lagar följs för den upphandling som genomförs av den egna 
organisationen. 

Prefekten ansvarar (enligt prefektuppdraget) för beslut om anskaffningens ekonomiska ramar och för 
godkännande av förfrågningsunderlag samt undertecknar avtal som tecknas för den egna 
organisationen. Upphandlingsprocessen startas inte förrän institutionen garanterar erforderliga 
medel. 
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3. Ramavtal  
Ramavtal kan vara tecknade endera lokalt eller genom samordningsmyndighet. Finns fler 
uppsättningar ramavtal ska universitetets egna användas i första hand. 

3.1 Former av ramavtal 
I LOU, SFS (2007:1091), infördes reglering av ramavtal i den svenska lagstiftningen för den 
klassiska sektorn. Ramavtal är ett avtal som upprättats mellan upphandlande myndighet och 
anbudsgivare och som sedan ligger till grund för framtida avrop (köp/hyra) eller för förnyad 
konkurrensutsättning.  

Ramavtal kan följaktligen konstrueras för tillämpning på två olika sätt: 

 Avrop med alla villkor fastställda i ramavtalet. 

 Förnyad konkurrensutsättning där prisvillkor och i viss utsträckning andra villkor kan 
förändras. 

Avrop med alla villkor fastlagda innebär att varor och tjänster, som omfattas av ramavtal, kan 
anskaffas utan att upphandling behöver göras i varje enskilt fall. Beställaren utnyttjar då ett tidigare 
upphandlat ramavtal och kan direkt avropa de varor/tjänster som omfattas av ramavtalet till de i 
ramavtalet överenskomna priserna och villkoren. Avrop ska ske från den leverantör som enligt 
avropsordningen i upphandlingen ska nyttjas för avropet. 

Förnyad konkurrensutsättning är en slags miniupphandling och utförs genom att: 

Förfrågningsunderlag för anskaffningen tas fram. Kraven från upphandlingen av ramavtalet får inte 
väsentligt förändras. Detta innebär bland annat att förnyad konkurrensutsättning normalt endast kan 
utföras mot en avtalsuppsättning (exempelvis ej mot såväl lokala avtal som avtal genom statlig 
inköpssamordning). 

Alla leverantörer som tilldelats ramavtal för aktuellt område och som kan uppfylla ett visst kontrakt 
inbjuds att deltaga. Universitetet måste kunna bevisa att beslut att utesluta någon är korrekt. 

Sista anbudsdag ska anges. 

Anbudsöppning sker vid angivet tillfälle. 

Utvärdering genomförs och dokumenteras i en utvärderingsrapport. 

Anbudsgivarna meddelas vem som tilldelats kontraktet. 

Förnyad konkurrensutsättning kan genomföras som elektronisk auktion. Vid en sådan auktion ges 
anbudsgivarna tillfälle att successivt förbättra sina anbud och anbudsgivarna informeras om nivåerna 
på inkomna anbud men ej om namnen på deltagarna i auktionen.  

3.2 Tillämpning av ramavtal 
Befintliga ramavtal ska alltid utnyttjas om inte särskilda skäl talar för annat. Alternativet är 
upphandling för den avsedda anskaffningen.  

Ramavtal kan vara konstruerade på följande sätt: så att endast avrop är tillämpligt, så att endast 
förnyad konkurrensutsättning är tillämplig och så att båda alternativen kan nyttjas, förutsatt att det i 
ramavtalet anges när avrop resp. förnyad konkurrensutsättning ska ske.  

Ramavtal tecknade efter öppen, selektiv, förhandlad upphandling eller konkurrenspräglad dialog kan 
utnyttjas även när det sammanlagda ordervärdet vid enskild anskaffning överstiger gällande 
tröskelvärden (se avsnitt 1).  



UPPSALA UNIVERSITET UPPHANDLING. RIKTLINJER 

  

 2010-11-09 UFV 2010/1853 

 

7 

Ramavtal som kan utnyttjas av alla statliga myndigheter finns normalt förtecknade i en databas på 
internet (http://www.avropa.se).  

Information om universitetets egna ramavtal finns tillgänglig på universitetets hemsida, som även 
har länkar till andra viktiga avtal.  

 

4. Förfarande vid upphandling  
Vid samtliga nedan beskrivna upphandlingsprocedurer gäller upphandlingssekretess, se 
offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 19 kap 3 §. Innebörden är att före tilldelningsbeslut 
ingen information om anbud får delges andra än dem som universitetet engagerat i utförande av 
upphandlingen och att alla engagerade är informerade om att sekretess gäller. 

4.1 Direktupphandling  
För direktupphandling gäller följande regler:  

Direktupphandling får användas vid inköp av viss typ av vara eller tjänst, där det sammanlagda 
ordervärdet för universitetet under ett år understiger c:a 287 000 kr (exklusive moms) för varan eller 
tjänsten. Förhandlad upphandling utan föregående annonsering kan ske för högre belopp endast om 
stöd för undantag finns i LOU, (SFS 2007:1091). 

Direktupphandling får utföras på institutionsnivå.  

När ordervärdet överstiger 25 000 kr (exklusive moms) ska en marknadsundersökning genomföras 
innan upphandlingen påbörjas. Syftet med marknadsundersökningen ska vara att finna det för 
universitetet ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för den efterfrågade varan eller tjänsten.  

Skriftlig prisuppgift ska alltid begäras in när ordervärdet överstiger 25 000 kr (exklusive moms).  
Mall för prisuppställning och kontraktsförslag bifogas förfrågan. Infordran av prisuppgifter kan ske 
under marknadsundersökningen och i så fall finns inte formella krav på sekretess och synkronisering 
av kommunikationen med företagen på sätt som under påbörjad upphandlingsprocess. 
Upphandlingsenheten bistår vid behov med förslag till mallar. Även vid köp under 25 000 kr 
rekommenderas skriftligt förfarande och en marknadsundersökning.  

Efter genomförd marknadsundersökning är det tillåtet att teckna avtal med en leverantör. Valet av 
leverantör bör motiveras skriftligt.  

All direktupphandling med ett ordervärde över 25 000 kr (exklusive moms) ska dokumenteras. 
Dokumentationen ska minst innehålla motivering för val av leverantör, prisuppgifter, material från 
marknadsundersökningen och skriftlig beställning. 

4.2 Förenklad upphandling 
Vid förenklad upphandling gäller följande regler: 

Förenklad upphandling får användas vid inköp av varor och tjänster när ordervärdet understiger 
tröskelvärdena (d.v.s. för närvarande 1 243 375 kr, exklusive moms för varor och tjänster inom 
klassiska sektorn).  

Upphandlingsenheten ska alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska 
genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) utarbetas gemensamt av beställaren och 
upphandlingsenheten.  

Förenklad upphandling ska, utom i undantagsfall, annonseras i en elektronisk databas, som är 
allmänt tillgänglig, eller annonseras på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Alla 
leverantörer har rätt att deltaga i upphandlingen 
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Förfrågningsunderlaget ska vara skriftligt. De krav som ställs på den vara eller tjänst som beställaren 
avser att anskaffa, ska klart anges, d.v.s. en kravspecifikation ska ingå i förfrågningsunderlaget. Det 
ska klart framgå hur de kriterier som har betydelse vid anbudsutvärderingen kommer att utvärderas. 
Anbud (offerter) från anbudsgivare ska vara skriftliga.  

Alla anbudsgivare ska skriftligen informeras om tilldelningsbeslutet (beslut om vald leverantör) och 
skälen för detta innan avtal eller beställning tecknas (se även avsnitt 5).  

All förenklad upphandling ska dokumenteras och arkiveras. Dokumentationen ska omfatta annons, 
förfrågningsunderlag med kravspecifikation, anbud, öppningsprotokoll, anbudsutvärdering, 
tilldelningsbeslut och avtal/beställning.  

 

4.3 Urvalsupphandling  
För urvalsupphandling gäller följande regler: 

Urvalsupphandling kan användas vid inköp av varor och tjänster när ordervärdet understiger 
tröskelvärdet, d.v.s. för närvarande 1 243 375 kr, exklusive moms och när antalet tänkbara 
anbudsgivare är stort.  

Upphandlingsenheten ska alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska 
genomföras, arbetsfördelning, tidplan, etc., överenskommes gemensamt.  

Förfrågningsunderlaget ska vara skriftligt. De krav som ställs på de varor eller tjänster som 
beställaren avser att köpa, ska klart anges, d.v.s. en kravspecifikation ska ingå i 
förfrågningsunderlaget. Det ska klart framgå hur de kriterier som har betydelse vid 
anbudsutvärderingen kommer att utvärderas. Anbud och offerter från anbudsgivare ska vara 
skriftliga.  

Urvalsupphandling ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Alla 
leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ansökan att få deltaga. Universitetet väljer därefter ut 
ett begränsat antal leverantörer enligt i förväg angivna kriterier och bjuder in dem att lämna anbud.  

Alla anbudsgivare ska skriftligen informeras om tilldelningsbeslutet, d.v.s. beslut om vald 
leverantör, och skälen för detta innan avtal/beställning träder i kraft, se även avsnitt 6.  

All urvalsupphandling ska dokumenteras och arkiveras. Dokumentationen ska omfatta annons, 
inbjudan att lämna ansökan, förfrågningsunderlag med kravspecifikation, ansökning, anbud, 
öppningsprotokoll, anbudsutvärdering, tilldelningsbeslut och avtal/beställning.  

 

4.5 Konkurrenspräglad dialog 
Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande där varje leverantör kan begära att få delta och där den 
upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande. Konkurrenspräglad dialog kan 
användas om det som ska upphandlas inte går att beskriva och förhandlingen kan komma att ske i 
flera steg för att successivt minska antalet anbudsgivare. 

4.6 Upphandling över tröskelvärdet  
För upphandling över tröskelvärdet, gäller följande: 

Upphandling över tröskelvärdet tillämpas vid inköp av varor och tjänster, med undantag för vissa 
tjänstetyper som förtecknas i bilaga till LOU, när ordervärdet överstiger tröskelvärdet, d.v.s. för 
närvarande 1 243 375 kr (exklusive moms) och i det fall ramavtal inte finns för 
anskaffningsområdet.  
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Upphandlingsenheten ska alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska 
genomföras, arbetsfördelning, tidplan, etc., överenskommes gemensamt.  

Fyra olika processer kan tillämpas: 

- Öppet förfarande innebär att alla får delta, 

- Selektivt förfarande innebär att ett angivet antal anbudssökande selekteras, som sedan 
inbjuds att lämna anbud. Selektivt försvarande motsvaras av urvalsupphandling under 
tröskelvärdet, 

- Förhandlat förfarande kan användas t.ex. om det som ska upphandlas inte går att exakt 
beskriva, eller om det är en tilläggsbeställning som bara kan utföras av en leverantör 

- Konkurrenspräglad dialog kan användas om det som ska upphandlas inte går att beskriva 
och förhandlingen kan komma att ske i flera steg för att successivt minska antalet 
anbudsgivare. 

Upphandling över tröskelvärdet får endast genomföras av personal med dokumenterad kompetens 
och erfarenhet av upphandling över tröskelvärdet. Sådan personal finns vid upphandlingsenheten och 
samverkande myndigheter.  

Upphandling över tröskelvärdet ska, utom i ett fåtal undantagsfall, annonseras i EU:s 
upphandlingsdatabas (Tenders Electronic Daily). I och med att upphandlingen påbörjas annonseras 
den och efter avslutad upphandling meddelas resultatet i en efterannonsering. Alla leverantörer har 
rätt att deltaga i upphandlingen.  

Anbudstid är minst 40 dagar, detta förutsatt att alla handlingar i förfrågningsunderlaget finns 
elektroniskt tillgängliga för nedladdning direkt efter annonseringen. För övriga fall hänvisas till 
lagtexten. Vid påskyndat förfarande kan anbudstiden förkortas men sju dagar. 

Begäran om anbud (= anbudsinfordran) ska vara skriftlig. De krav som ställs på de varor eller 
tjänster som universitetet avser att köpa ska klart anges, d.v.s. en kravspecifikation ska ingå i 
anbudsunderlaget. Det ska klart framgå hur de kriterier som har betydelse vid anbudsutvärderingen 
kommer att utvärderas. Anbud (offerter) från anbudsgivare ska vara skriftliga. 

Beslut om leverantör, tilldelningsbeslut, ska basera sig på inkomna anbud. Förhandling är ej tillåten, 
utom vid olika former av förhandlad upphandling och konkurrenspräglad dialog.  

Alla anbudsgivare ska skriftligen informeras om tilldelningsbeslutet och skälen för detta innan 
avtal/beställning får tecknas, se även avsnitt 5.  

All upphandling över tröskelvärdet ska dokumenteras med annons, anbudsinfordran, 
kravspecifikation, offerter, anbudsöppningsprotokoll, anbudsutvärdering, tilldelningsbeslut, 
avtal/beställningsskrivelse och avslutande annons.  

4.5 Diarieföring och arkivering av dokumentation i 
upphandlingsärenden  
Upphandlingsärenden registreras i universitetets diariesystem, serie UH. Handlingar som tillhör ett 
upphandlingsärende, inklusive e-post som har betydelse för handläggningen, samlas i en akt. 
Handlingarna utgörs av dokument som omfattas av förfrågningsunderlaget, anbud och 
avtal/beställning. 

Dokumentation i upphandlingsärenden ska sparas obegränsad tid enligt riksarkivets bestämmelser.  
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5. Rättsmedel 

5.1 Överprövning 
Överprövning till förvaltningsdomstol kan ske av upphandlingsärenden. Följande regler gäller för 
överprövning: 

Vid all upphandling, utom direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning föreskriver LOU att, 
alla anbudsgivare ska informeras om tilldelningsbeslutet, d.v.s. beslut om leverantör, och skälen för 
beslutet. En anbudsgivare kan inom tid som den upphandlande myndigheten angivit, och som ska 
vara minst inom 10 dagar, ansöka om överprövning av beslutet i förvaltningsdomstol. Domstolen 
kan därvid besluta att en enligt domstolens bedömning felaktig upphandling måste göras om eller att 
upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts.  

En anbudsgivare kan överpröva om avtal är ingånget på grunder i strid mot LOU och avtalet ska då 
ogiltigförklaras. Speciellt kan avtal som ingåtts vid direktupphandling eller förnyad 
konkurrensutsättning ogiltigförklaras om den upphandlande myndigheten inte iakttagit frivillig 
avtalsspärr1. Universitetet ska genom förhandsinsyn använda möjligheten till frivillig avtalsspärr vid 
upphandling över direktupphandlingsgränsen som inte annonseras. Efterannonsering av sådan 
upphandling ska tillämpas.  

Upphävs ett avtal ska alla pengar, varor och tjänster återgå till ursprunglig part om detta är möjligt. 

En anbudsgivare kan i överpröva om skälen för att avbryta en upphandling är godtagbara. Minst 
tiodagarsfrist från det att meddelande om avbrytande och skälen för detta distribuerats gäller för att 
inkomma med prövningsansökan. 

 

5.2 Upphandlingsskadeavgift 
I det fall upphandlande myndighet tecknat avtal utan föregående annonsering eller i strid mot 
reglerna för avtalsspärr, kan tillsynsmyndigheten, för närvarande Konkurrensverket, i 
förvaltningsdomstol begära att upphandlingsskadeavgift ska utgå. Upphandlingsskadeavgiften är 
minst 10 000 SEK och högst 10 MSEK, men får inte överstiga 10 % av upphandlingens värde. 
Upphandlingsskadeavgift kan utgå även om tidsfristen för ogiltigförklarande av avtalet passerats. 

 

5.3 Skadestånd 
Efter att upphandlingen har avslutats kan en anbudsgivare inom ett år från avtals/beställnings 
tecknande begära skadestånd i allmän domstol om anbudsgivaren anser sig ha lidit skada, på grund 
av att någon annan anbudsgivare har fått avtalet/beställningen på grunder som strider mot LOU.  

 
1 Avtalsspärr innebär att ett avtal inte får tecknas under den tid som spärren gäller. Avtalsspärr gäller under minst 10 
dagar från att tilldelningsmeddelande distribuerats. Tilldelningsmeddelande ska enligt LOU, utom vid 
direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning, distribueras till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr gäller även 
automatiskt när en upphandling överprövas i första instans samt under besvärstid till högre instans. Vid prövning i 
högre instans kan domstolen besluta om interimistiskt förbud mot att teckna avtal. 
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5.4 Ansvar 
Uppsala universitet svarar, i egenskap av upphandlande myndighet, i allmän domstol i 
skadeståndsmål och vid prövning i förvaltningsdomstol av pågående upphandling. Universitetets 
talan förs genom Juridiska avdelningen. 

En institution som själv genomfört en upphandling svarar för samtliga kostnader i samband med 
domstolsprövning.  

Ovanstående gäller även för förnyad konkurrensutsättning. 

 


	Innehållsförteckning
	1. Bakgrund
	1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 
	1.2 Målsättning 
	1.3 Principer för upphandling

	2. Organisation och genomförande av upphandling
	2.1. Upphandlingsorganisation 
	2.2. Upphandlingsenheten 
	2.3. Institutioner 

	3. Ramavtal 
	3.1 Former av ramavtal
	3.2 Tillämpning av ramavtal

	4. Förfarande vid upphandling 
	4.1 Direktupphandling 
	4.2 Förenklad upphandling
	4.3 Urvalsupphandling 
	4.5 Konkurrenspräglad dialog
	4.6 Upphandling över tröskelvärdet 
	4.5 Diarieföring och arkivering av dokumentation i upphandlingsärenden 

	5. Rättsmedel
	5.1 Överprövning
	5.2 Upphandlingsskadeavgift
	5.3 Skadestånd
	5.4 Ansvar


