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Yttrande över Remiss avseende Nya regler om
upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU
2014:51)
SMHI tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag med nedanstående kommentarer
och synpunkter.
Ds 2014:25
SMHI välkomnar att möjligheten till förhandlat förfarande med föregående
annonsering utökas. Enligt SMHIs mening hade utökningen dock kunnat vara mer
omfattande då detta förfaringssätt har visat sig mycket effektivt såväl för att få fram
väl anpassade tjänster/varor som till att erhålla ett mer förmånligt pris än vid ett
ordinärt anbudsförfarande.
SMHI ställer sig positivt till att ramavtal kan slutas för en tid om 8 år. Vissa
upphandlingsområden är inte anpassade för att förändras med så korta tidsintervaller
som dagens regelverk anger och därför är en förlängning av avtalstiden för ramavtal
välkommen.
SMHI anser att den häri föreslagna tidsfristen för inkommande med
anbudsansökningar om 35 dagar jämfört med tidigare 52 dagar är positivt. Gångtiden
för vissa enklare upphandlingar kommer nu att bli betydligt kortare än förut.

SOU 2014:51
Vid en genomläsning av utredningens kapitel 9 rörande Kontraktstilldelning står det
ett flertal gånger att direktivet inte ger en klar ledning i hur denna fråga ska
implementeras eller vad skälen för föreslagen ändring är. Inte heller verkar direktivet
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vara tydligt vad gäller om enbart lägsta pris ska kunna användas som
tilldelningskriterium. Det förs i utredningen ett resonemang om att direktivet
antagligen vill åstadkomma en ändring av de nuvarande tilldelningskriterierna för att
komma till rätta med ett alltför flitigt användande av lägsta pris. Syftet med ändringen
i direktivet synes vara att tilldelningskriterierna sammantaget ska hamna mer åt det nu
tillämpade kriteriet ”ekonomiskt mest fördelaktiga” även om detta inte uttrycks på ett
tydligt sätt eller motiveras mer ingående i direktivet. Tilldelningskriterierna spelar en
central roll i LOU och det hade varit önskvärt med en större tydlighet kring desamma.
Denna utredning landar t ex i att man trots att direktivet strävar i en annan riktning
ändå kan använda lägsta pris som ensamt tilldelningskriterium, men det är oklart om
de andra länderna som ska implementera direktivet kommer att komma till samma
slutsats. I slutändan kan detta leda till en olikartad implementering i de olika
medlemsländerna, vilket är olyckligt såväl för den fortsatta rättstillämpningen som för
den interna marknaden och regelverket kring konkurrens.
Beträffande 15 § (s. 370) ser SMHI positivt på möjligheten att utesluta en leverantör
från att delta i en upphandling med anledning av tidigare visade brister i fullgörandet
av såväl ett tidigare offentligt kontrakt som ett kontrakt mellan leverantören och den
upphandlande myndigheten. Här skulle ett förtydligande rörande någon sorts tidsram
vara välkommet; hur lång tid efter ett misskött uppdrag kan ett bolag uteslutas med
stöd av denna paragraf? Gäller detta även om det bolag som misskött sitt uppdrag
byter styrelse eller liknande, eller är organisationsnumret bestämmande?
Enligt utredningen ska bestämmelser om ändring av kontrakt under löptiden och
uppsägning av kontrakt införas vilket SMHI också ställer sig positivt till.

Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende efter föredragning av
chefsjuristen Michael af Sandeberg. Enhetschef Johan Lundström och verksjuristen
Sofia Bergenbrant och har också deltagit i handläggningen.
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