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Upphandlingsutredningen 

 Betonar vikten LCC-kalkyler 

 

 Menar att användandet av LCC-
kalkyler kan leda till kostnads-
besparingar 



Upphandlingsdirektivet art 67 

Tilldelningskriterier 

 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning 
och andra författningar avseende priset på vissa varor eller 
ersättning för vissa tjänster ska de upphandlande 
myndigheterna basera tilldelningen av offentliga kontrakt på 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

 



Upphandlingsdirektivet art 67 

Tilldelningskriterier (forts) 

 

2. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ur den upphandlande 
myndighetens synvinkel ska fastställas på grundval av priset eller 
kostnaden genom en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis en analys 
av livscykelkostnader i enlighet med artikel 68, och får innefatta det bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet, vilket ska bedömas på grundval av 
kriterier såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter och/eller sociala aspekter, 
som är kopplade till föremålet för det offentliga kontraktet i fråga. Sådana 
kriterier kan omfatta t.ex. 

a)  kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på samtliga användares behov, 
sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper och handel och villkoren 
för handel, 

b)  organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som 
utses att verkställa kontraktet, om kvaliteten på den personal som utsetts 
på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande, eller 

c)  eftermarknadsservice och tekniskt stöd samt leveransvillkor, såsom 
leveransdag, leveransprocess och leveranstid eller tid för fullgörandet. 



Upphandlingsdirektivet art 68 

Livscykelkostnader 

Livscykelkostnader ska i den mån som det är relevant omfatta delar av 
eller alla följande kostnader under en varas, tjänsts eller 
byggentreprenads livscykel: 

a) Kostnader som betalas av den upphandlande myndigheten eller andra 
användare, såsom 

i) kostnader för förvärv,  

ii) användningskostnader, som förbrukning av energi och andra resurser, 

iii) underhållskostnader, 

iv) kostnader vid livslängdens slut, såsom insamlings- och 
återvinningskostnader. 

b) Kostnader som kan tillskrivas externa miljöeffekter som är kopplade till 
varor, tjänster eller byggentreprenader under deras livscykel, under 
förutsättning att deras penningvärde kan fastställas och kontrolleras. 
Dessa kostnader kan innefatta kostnader för utsläpp av växthusgaser 
och andra förorenande ämnen samt andra 
klimatanpassningskostnader.  



Art 68 forts 

 När en upphandlande myndighet bedömer kostnaderna med 

utgångspunkt från ett livscykelskostnadsperspektiv, ska den i 

upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som anbudsgivarna 

ska lämna och den metod som den upphandlande myndigheten på 

grundval av dessa uppgifter kommer att använda för att fastställa 

livscykelkostnaderna. 

 



LOU 12 kap 1 
 

 

 1 
 

 En upphandlande myndighet skall anta antingen 

   
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga 
för den upphandlande myndigheten, eller 
 

 2. det anbud som innehåller det lägsta priset. 
 
Vid bedömningen av vilket anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga, skall myndigheten ta 
hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet 
för kontraktet, såsom pris, leverans- eller 
genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella 
och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. 
 



Förberedelser inför upphandling 

 Överväganden om servicenivå del 
av förberedelsearbetet 

 ”Rätt” servicenivå bör ingå i 
förutsättningarna för upphandlingen 

 Del av utvärderingen 

 LCC/ägarkostnad 

 Kostnad för dyra/frekventa 
reservdelar bör ingå i utvärderingen 



LABU12 
 

 2b 

 Tillgänglighet 

 

 Är inte rätt nivå på tillgänglighet angiven 
kan anbudsgivarna räkna på olika sätt 



LABU12 
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 Prisändring – index 

 

 Skälig ersättning för ändrade kostnader 

 Spegla leverantörens kostnadsmassa och 
riskexponering 

 

 

 

 



LABU12 
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 Prisändring – index 

 

 Skälig ersättning för ändrade kostnader 

 Spegla leverantörens kostnadsmassa och 
riskexponering 

 

 Osäker? – Låt leverantören föreslå index 
eller kombination av index. 

 

 

 

 



LABU12 
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 Giltighet 

 

 Viktigt att avtalsperiod anges 

 Vid upphandling i konkurrens används 
variant 1 

 Vid befintlig utrustning används variant 2 
om LOU 4 kap 5 

 
 2p är tillämplig 



LOU 4  kap 5 
 

 

 5 
 

 En upphandlande myndighet får använda förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av 
kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster 
om  
1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats 
några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller 
inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga 
villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt, 
 

 2. det som ska upphandlas av tekniska eller 
konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan 
fullgöras av endast en viss leverantör, eller 
 

 3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men 
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte 
kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det 
omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller 
förhandlat förfarande med föregående annonsering. 
 



LABU12 Bilagor 

 Ett bra avtal förutsätter tydlighet 



LABU12 Bilagor 

 Ett bra avtal förutsätter tydlighet 

 

 Vem gör vad? 

 När ska det göras? 

 Hur ska det göras? 



LABU12 Bilagor 

 Ett bra avtal förutsätter tydlighet 

 

 Vem gör vad? 

 När ska det göras? 

 Hur ska det göras? 

 

 Bilagorna är väsentliga i LABU12 



Allmänna villkor  

 5.2 – 5.5 Dokumentation 

 

 Viktigt att beställaren bevakar detta 

 Beställaren ska bekräfta att dokumentation 
överlämnats 

 Beställaren ska bekräfta att 
dokumentationen följer vad som är avtalat 

 Grund för fakturering vid löpande räkning 



Allmänna villkor 

 6 Sekretess 

 

 



Allmänna villkor 

 6 Sekretess 

 

 Landstingen kan inte avtala om 
sekretess 

 

 



Allmänna villkor 

 7.5 Priser 

 

 Prislista för dyra/frekventa reservdelar bör 
finnas 

 För övriga delar kan rabattprislista vara ok 



Allmänna villkor 

 9.3 Reklamation 

 

 Skälig tid (starttidpunkt?) 

 Max 3 månader 

 Viktigt för beställaren att vara aktiv 

 Angivna tider är preskriberande 



Allmänna villkor 

 14 Förtida uppsägning 

 

 Avvikelser från avtal ska dokumenteras – 
inget tyckande! 

 Möjlighet ska ges till rättelse 

 Väsentligt åsidosättande 



Avslutande synpunkter 

 Standardavtal underlättar för båda 
parter 



Avslutande synpunkter 

 Standardavtal underlättar för båda 
parter 

 Lösningar för de viktigaste frågorna 



Avslutande synpunkter 

 Standardavtal underlättar för båda 
parter 

 Lösningar för de viktigaste frågorna 

 Bra att använda då underliggande 
lagstiftning inte finns  
(jmf Köplagen) 

 



Avslutande synpunkter 

 Standardavtal underlättar för båda 
parter 

 Lösningar för de viktigaste frågorna 

 Bra att använda då underliggande 
lagstiftning inte finns  
(jmf Köplagen) 

 Tänk igenom egna ändringar och 
tillägg noggrant 


