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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Hallands län (länsstyrelsen) har genomfört en upphandling
avseende ramavtal för lövröjning i naturreservat och andra värdefulla na
turområden i Hallands l�. Av tilldelningsbeslut den 20 juni 2013 framgår
att åtta föret.ag har tilldelats ramavtal, dock inte
YRKANDEN M.M.
yrkar att upphandlingen ska rättas på så sätt att hans bo
lags anbud inte forkastas. Han anfor i huwdsak följande. Hans anbud för·
kastades på grund av att registreringsbeviset från bolagsverket var mer än
30 dagar gammalt Han har därefter skickat efter ett nytt registreringsbevis
som är utskrivet i rätt tid och inget ru: ändrat hos bolagsverket. Anbudet
skulle vara imle den 16 jwtl 2013 och det nya beviset skickades in innan
anbudstiden gick ut. Som stöd för ansökan bifogas två ,:egistrer�ngsbevis
daterade den 19 april och den 14 juni 2013.
Länsstyrelsen bestrider bifall till ansökan och anför i huvudsak följande. I
förfrågningsunderlaget anges som ett obligatoriskt krav att till anbudet bi
foga kopia på bevis eller intyg gällande registrering från relevant myndig
het. Beviset ska inte vara äldre än 30 dagar räknat från sista dag att lämn.a
anbud. I förfrågningswide:rlaget anges också att anbud ska lämnas på bifo
gat anbudsformulär och att till anbudet ska bifogas de intyg etc. som har
relevans för anbudet. Anbudsgivaren ska bekräfta genom kryssmatkering
att registreringsbevis bifogas samt att det inte är äldre än 30 dagar: vilket
gjort. Intyget är dock daterat den 19 april 2013, dvs. 58
dagar vid sista dag att lämna anbud. Möjlighet till komplettering avser
endast redan lämnade uppgifter. En komplettering får däremot inte avse
nya uppgifter. I detta fäll har ett intyg bifogats anbudet och det är inte tillå
tet för företaget att komplettera med ett intyg eftersom det då anses utgöra
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en ny uppgift. Länsstyrelsen saknar därför möjlighet att låta
korttplettera sitt anbud med ytterligare ett intyg från Bolagsve:rket.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser m. m.

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt samt genomfora upphandli11gar på ett öppet sätt.
Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet iakttas (1 kap, 9 § LOU).
Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grwidläggande prin�
ciperna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestänunelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts (16 kap. 6 § LOU).
Förvaltningsrättens bedömning

En av huvudprinciperna enligt LOV är att ett anbud som inte uppfyller
förfrågningstmderlagets skall krav inte ska beaktas vid utvärderingen. Krav
som anges i förfrågningsunderlaget måste således vara uppfyllda för att
den upphandlande myndigheten ska kunna pröva anbudet.
Av aktuellt föx-frågningsunderlag framgår bl.a. foljande.
Anbud ska lfunnas på bifogat anbudsfommlär. Aub�dsgivaren ska lämna samt
liga i anbudsfonnuläret angivna uppgifter på sådant sätt att det framgår art

samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Till anbudsfönnulllret ska bifogas
de besk.rivningar, intyg etc. som har relevans för anbudet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR .. PRÖVNINGSTlLLSTÅND
Deo. sotn ,,m överklaga fö:i:val1nUtgsrätteas beslut
ska skriva till I<am.wan:ätten i Götebo;tg.
Sktivelsen skn dock Gkickas eller lämnas till
föN:a.ltningsrätten.
ÖVerkl.agruldct ska ha kommit in till
föJ:Valtniog&t�t.cen inom tre vecko,: från den dag
då �den fick del av beslutet, Om be.slutet
har mcddefa.ti, vid en muntlig ffähffidling, elle.t
det vid en såcl:ln förhandfuig har angetu när
beslutet kommer att meddelas, ska dock
överk.lagander ha koromit in inom tre veckor
från den dag domstolens beslut meddelades.
Tiden för överklagandet fdr offentlig part rikn'-5
W.n den dag beslutet meddelades.
Om �ista. dagt'.n för öve.ddagandct infaller på
lördag, söndag dler helgdag, midsommarafton,
jubftoo ellet nyå.rsa(ton rätkex det att skcivelsen
kommer in aiism vardag.
För att ett övc.rklagande sh kuno.a bs upp i
k�arrätten foi:di:as att pi;övningstillsci..nd
meddelas. I<'.ammarrätten liimnar
prövn.ingstillständ om
i . det finns Mledning att betvivla
riktigheten av- det slut som
fö.rvrutnings:di.tten har ko,;nrnit till,
2.. det ii1te u.tan att sådant tillstånd
meddelas gfu: att bedöma rikcigbeten av
det � lut som förvaltnings:dicten har
kommit till,
3. det äi: av vikt för ledcing av
tärutillämpniogen att öve.tklagandet
prövas av hög:re rätt, eller
4. det llXU').ll.IS finns synnerliga sklil att pröya
överklagandet.
. Om prövningsrillstand inte meddelas st:ar
förv:tJ.tci.ngsrittens beslut fast Pet är dib:för
"ikcigt att det klart och tydligt framgår aV'
Övetltlllg,9.ndc:t till kammarrätten varför toan
anser att prövoogstillsclnd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
1. .Klagandens person-/ organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer

till hostade� och mobiltelefon. Adress och
tdefon.nu!Il!O.e.c till kl!guidcns ai:betsphts
skii. ocksi ao.ges sa.t11t eventuell annan adress
där klaganden kan nås för delgivoing. Oro.
dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet och om de fortf:uande ät aktuella - behö-vex
de inte uppgi;s igen. Om klaganden anlit!LJ:
o.mbud, sh ombudets naroti, postadress, e
posta.dress, telefonn'lltl.lmc:c till i,:betsplatseo.
och rnobiltclefo®umrnet ap.ges. Om nägon
person- elle.i:: adressuppgift än&as, ska
änclci.ngen utan di:öjsmål. Jomlilas till
brnmarri.tten.
2. den dom/beslut som öveikl.agas med
uppgift om fötV'rutningnättens namn,
måln1,IIIlrrler samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klagim.de:n ange,: till stöd föt 1'11
begäta.n om ptoVllingstillständ,
4. den iiodring å'I" fö.rvnltning,riittens
dom/beslut som klag'.lo.dcn vill fA. till ståod,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrb o;i.ed varje sä.tskilt bevis.
Adressen till föMlit:ningstätten framg!t a.v
domen/beslutet.
I mål om överpiÖ�JllX).g enligt ligen (2007: 1091)
om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092)
o,n upphandling inor.n områdena vatten, energi,
ttanspo,:rer och posttjlinstet fru: avtal slutas innan
riden för öve.rklagande il.V rättens dom eller
beslut ha,: löpt ut. I de flesta full får avtal slutas
nu tio dagar hru: gått fr¼n det att ;i;ä.tten. a-qgjort
målet eller upphävt ett intc:dmistiskt beslut. I
vissa. fall fkt avtlil. slutas omedelbart. Ett
över:k.hgande a.Y :,:ättens avgörande � inte
p:rövas sedan avtal ha:r: slutlts. Fullständig
information. finns i 16 kapitlet i de O"Vao. angivna
lagarn�.
Behöver Ni fle.i:: upplysningar om hm: man
övei:klagitl: kan Ni vända Er till
förvaltaingsrätten.
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