
Hur blir jag anbudslämnare



Upphandling – en del av EU-rätten

• Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Lagen om valfrihetssystem (LOV)
• Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF)
• Lagen om upphandling av koncessioner (LUK)



Övrigt att förhålla sig till 
• Kommunens inköps- och upphandlingspolicy
• Politiska beslut
• Verksamhetens krav och behov



Upphandlingsprinciper
Icke-diskriminerande
Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Den 
upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att 
uppfylla. Det gäller även om organisationen inte förväntar sig anbud av några utländska leverantörer. Lokala leverantörer får inte 
ges företräde.

Likabehandling
Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma 
information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent,
eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

Proportionalitet
Med principen om proportionalitet menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till 
det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera 
alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Öppenhet (transparens)
Öppenhetsprincipen (transparensprincipen) innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Det 
handlar exempelvis om att inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen.

Ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att bevis, så som intyg och certifikat, som har utfärdats av en medlemsstats 
behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.



Annonsering av upphandlingar

Direktupphandlingsgräns – 615 312 SEK

Tröskelvärde:
Varor och tjänster – 2 197 545 SEK
Byggentreprenader – 54 938 615 SEK
Social och andra särskilda tjänster – 7 701 675 SEK

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ 



www.umea.se/kommun 



www.e-avrop.com  

Börja med att registrera ett konto







Pausa Radera







En specifik upphandling – Att lämna anbud





















Att tänka på vid anbudsinlämning

Lämna in anbudet i rätt tid och på det sätt som 
står i upphandlingsföreskrifterna

Säkerställ att samtliga saker som efterfrågas i 
upphandlingsdokumentet finns angivet i anbudet

Skicka inte in mer än vad som efterfrågas

Ställ frågor om något är oklart

Kontrollera så att ni har rätt uppgifter angivna i er 
profil
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