
POLICY -  Upphandlningspolicy    2009-06-05 
 

Allmänt om upphandling 

Bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
All upphandling skall präglas av affärsmässighet, konkurrens samt objektivitet. Inga 
ovidkommande hänsyn får tas. Företrädare för bolaget skall uppträda på ett affärsetiskt 
korrekt sätt.  
 

Regler för upphandling 

Lagen om offentlig upphandling beskriver i detalj kraven vid olika skeden i en 
upphandling. Upphandlingar som överstiger de s k tröskelvärdena måste annonseras i 
”Official Journal of the European Communities”. 
 
Tröskelvärde: 
 
För varor och tjänster:    200 000 EUR 
 
För bygg - och anläggningsentreprenader:  5 000 000 EUR 
 
Varor och tjänster inom försörjningssektorn:    400 000 EUR 
 
Upphandlingsformer för upphandlingar över tröskelvärdena: 

 
Öppen upphandling – upphandling där alla leverantörer får lämna anbud. 
 
Selektiv upphandling – upphandling där man inbjuder utvalda leverantörer att lämna 
anbud. 
 
Förhandlad upphandling – En förhandlad upphandling får bara tillämpas under speciella 
förutsättningar. Möjligheten att förhandla med en leverantör är mycket begränsad.  
 

Upphandlingsformer för upphandling under tröskelvärdena 

Förenklad upphandling – bolaget skall begära anbud genom annons i en elektronisk 
databas, som är allmänt tillgänglig. Alla leverantörer har rätt att lämna anbud (skriftliga) 
och köparen får förhandla med en eller flera anbudsgivare.  
 
Urvalsupphandling – upphandling där den upphandlande enheten publicerar en 
ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. 
 
Direkt upphandling – kräver inte skriftliga anbud men är endast tillåten då det finns 
synnerliga skäl och/eller då värdet av upphandlingen per år inte överstiger: 
 
• två basbelopp vad avser upphandling av varor 

 

• fyra basbelopp vad avser upphandling av tjänster 
 



• sex basbelopp vad avser upphandling av kvalificerade konsulttjänster  
  och tjänster med betydelsefulla inslag av idéskapande karaktär 

 
 
 
Prisbasbeloppet för 2009 är 42 800 kr.  
 
Direktupphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Detta innebär att vid något högre värde på 
kontraktsföremålet bör en jämförelse göras mellan flera leverantörer. 

 


