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YRKANDEN M.M.

Forsvarsmakten genomfor en upphandling av ramavtal avseende hotellrum

mklusive frukost (FM2019-2892) Upphandlmgen genomfors i form av ett

forenklat forfarande med lagsta pns som tilldelningsgrund enligt lagen

(2016 1145) om offentlig upphandlmg, LOU Efter anbudsprovrungen

forkastades Home Support Sweden AB s (bolaget) anbud pa grund av att det

mte ansags uppfylla ett obhgatonskt krav om att sarntliga hotellrum ska vara

belagna i ortens centrum/stadskarna alternativt mom en kilometer fran

forbandets/myndighetens verksamhet Tilldelningsbeslut fattades den

14 august: 2019

Bolaget ansoker om overprovrung och yrkar att upphandlmgen ska fa

avslutas forst sedan rattelse har vidtagrts genom att bolaget far sitt anbud

utvarderat, Till stod for sin talan framfor bolaget I huvudsak foljancle.

Upphandlingen strider mot de grundlaggande upphandlmgsrattshga

pnnciperna Att drskvalificera genom tillarnpning av mer preciserade krav

an vad som framgar av upphandlmgsdokumenten star I stnd med hka

behandlingsprincipen och transparensprincipen. Det ekonorruskt mest

fordelaktiga anbudet har mte antagits och rangordnats med det lagsta pnset

forst. Eftersom bolagets anbud var lagst och uppfyller samtliga uppstallda

krav ar diskvalrficenngen av bolaget felaktig Rattelse ska ske genom att

bolagets anbud utvarderas och tilldelas kontrakt. Bolaget har hdit skacla da

det vid en korrekt utvarderrng skulle ha tilldelats kontraktet.

Forsvarsmakten har motiverat diskvahficeringen med att bolagets hotell,

Nordkalotten hotell, mte uppfyller det stallda kravet pa geografiskt lage. Ett

av myndrghetens forbancl ligger I duekt anslutning till Lulea flygplats Det

ar uppenbart att avstandet mellan hotellet och flygplatsen ar rrundre an

500 meter Forsvarsrnakten har matt avstandet mot garrusonsbyggnaderna,
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belagna pa sodra sidan av flygplatsen, och konstaterat att hotellet mte

uppfyller kravet. Kravet har dock inte formulerats med hanvisning till

garnisonsbyggnaderna utan till forbandet/myndigheternas verksamhet,

som bedrrvs pa Lulea flygplats Hur avstandet ska rnatas anges mte i for

fragrungsunderlaget Det uppstallda kravet bor lasas mot bakgrund av att de

som ska bo pa hotellet ska ha sa kort och enkel resa som mojligt mellan

verksamheten och boendet. Det innebar att avstandet ska matas fagelvagen

fran flygplatsens fastighetsgrans

De hotell som har kvalificerats ar belagna I centrala Lulea, cirka 1110

kilometer fran flygplatsen Pa vagen till Lulea passeras hotellet, som fran

flygplatsen ar belaget mindre an en kilometer :fagelvagen och tva kilometer

bilvagen Hotellet uppfyller saledes kravet och ar dessutom det narrnast

belagna hotellet. Att det i anbudet har angrvits ett avstand som overstiger en

kilometer till flygplatsen ska larnnas utan avseende. Hotellets geografiska

lage ger det resultat som kravet ska uppfylla.

Forsvarsmakten bestnder ansokan och framfor i huvudsak fo ljande

Upphandlmgen omfattar ett stort antal orter Bolagets anbud omfattar endast

orten Lulea. Yid kontroll av bolagets anbud konstaterades att kraven mte

uppfylls eftersom hotellet mte ar belaget i Luleas centrum/stadskarna eller

mom en kilometer fran forbandets/rnyndrghetens verksamhet. Myndighetens

forband ligger I anslutning till flygplatsen Det aktuella kravet har uppstallts

for att besokare till forbandet som behaver bo pa hotell enkelt ska kunna ta

sig mellan forbandet och hotellet. Kravet kan darfor nmligen inte tolkas pa

nagot annat satt an att det staller ett krav pa att de hotell som mte ar belagna

1 Lu leas centrum/stadskarna ska vara belagna inom en kilometer fran den

plats dit besokare till forbandet tar srg, dvs garrusonsbyggnadema Att gora

avstandsmatrungen till en fastighetsgrans ar darfor irrelevant. Yid matnmg

har det frarnkomrrut att hotellet ar belaget langre an en kilometer fran

forbanclets garn isonsbyggnader
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Vidare ar kravet inte uppfyllt aven om det tolkas som att samtliga hotellrum

ska vara belagna inom en kilometer fran Lu lea flygplats Det framgar inte av

de kartor som bolaget har lamnat matt hotellets sarntlrga rum ar belagna

mom en kilometer fran flygplatsens fastighetsgrans

Bolaget har i sitt anbud angett att hotellet ar belaget tre och en halv kilo

meter fran narrnaste flygplats. Dessutom anges pa hotellets hernsida att

hotellet ar belaget langre an en kilometer fran flygplatsen Bolagets anbud

uppfyller saledes mte sarnthga krav i upphandlmgen. Anbudet har darfor

ratteligen forkastats I enlighet med hkabehandlmgsprmcipen.

De hotell som uppfyller det aktuella kravet ar belagna I Lulea centrum. Det

ska vara enkelt att ta srg till hotellet fran olika kommunikationer, t.ex.

stadens tag- och busscentral samt flygplats. Ett forband ar ofta placerat en

bit utanfor stadskarnan Fran stadskarnan finns clock I regel goda allrnanna

kornmunikatroner och tillgang till taxi. Ett hotel! som ligger utanfor centrum

har I regel sarnre tillgang till sadana kornmurukationer varfor det i stallet

stallts som krav att sadana hotel! ska hgga mom en kilometer fran

verksamheten.

SKA.LEN FOR AVGORANDET

Utgangspunkter for provningen

Fragan i rnalet ar om Forsvarsmakten har haft ratt att forkasta bolagets

anbud pa grund av att anbudet avviker fran det krav som stalls I upp

handhngsdokumenten om ett hotells geografiska lage.
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Enligt 4 kap l § LOU ska upphandlande myndigheter behandla leverantorer

pa ett likvardigt och icke-diskrimmerande satt samt genomfora upphand

hngar pa ett oppet satt Upphandlmgar ska vidare genomforas i enlighet med

pnnciperna om omsesidtgt erkannande och proportionalitet

I 20 kap. 6 § LOU anges att om den upphandlande myndigheten har brutit

mot nagon av de grundlaggande pr111c1perna 1 4 kap 1 § LOU eller nagon

annan bestammelse 1 lagen och detta har medfort att leverantoren har hdit

eller kan komma att Iida skada, ska ratten besluta att upphandlingen ska

goras om eller att den :far avslutas forst sedan rattelse har gjorts

En upphandlande rnyndighet har stor fnhet att sjalv utforma sin upphandling

mom de ramar som ges av de allrnanna principerna De krav som uppstalls

maste dock vara kopplade till det som ska upphandlas och vara sa klart och

tydligt utformade att en leverantor kan avgora vad den upphandlande

enheten tillmater betydelse vid upphandlingen Alla rimligt mforrnerade och

normalt omsorgsfulla anbudsgrvare ska kunna forsta inneborden av kraven

och tolka dem pa samma satt (jfr RA 20 l O ref. 78, RA 2002 ref. 50 och

EU-domstolens avgorande den 2Jum 2016 1 mal C-27/15 punkt 36)

Vrdare foljer av likabehandlmgsprincipen att myndigheten 1 pnnc1p inte kan

avvika fran ett obligatonskt krav sorn uppstalls i upphandlmgen genom att

goclta ett anbud som mte uppfyller kravet (HFD 2016 ref. 37)

l mal om offentlig upphandlmg grundar ratten s111 provning pa de ornstan

digheter som sokanden aberopar Detar den som ansoker om overprovnmg

sorn pa ett klart och tydhgt satt ska ange vilka ornstandrgheter talan grundas

pa (RA 2009 ref. 69)
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Fdrvaltningsrattens bedomning

I upphandlmgsdokumentet (anbudsmfordran p. I 6 fjarde stycket)

formuleras det omtvistade kravet om geografiskt lage enligt foljande.

"Om inget annat star angivet ska sarnthga hotellrum finnas belagna I ortens

centrurn/stadskarna alternatrvt inom en (I) km fran forband/myndigheternas

verksamhet "

Forsvarsmakten bar anfort att syftet med kravet ar att besokare till ett

forband som behaver bo pa hotell enkelt ska kunna ta sig mellan forbandet

och hotellet samt att det ska vara enkelt att ta sig till hotellet fran olika

kornmurukanoner.

Upphandlmgsdokumenten specificerar inte narrnare vilken typ av

verksamhet det aktuella kravet avser eller bur avstandet fran samtliga

hotellrum till verksamheten ska matas. Av kravet kan clock utlasas att

avstandet ska bedornas fran den plats dar myndighetens verksamhet ar

belagen Det kan mte utlasas att avstandet ska bedornas fran gransen till den

fasnghet dar verksamheten ar forlagcl Fcrvaltrungsratten anser darfor att

avstandet ska bedornas mellan hotellet och den plats dar verksamheten ar

belagen Att mata avstandet fran platsen for verksamheten overensstarnmer

aven med kravets syfte, clvs att besokare till ett forband som behaver bo pa

hotell enkelt ska kunna ta sig mellan forbandet och hotellet.

Vidare anser forvaltnmgsratten att en bedornmng av avstandet som den

kortaste strackan mellan platserna ar I enlighet med kravets ordalydelse och

syfte. Det har 111te heller framkornmrt att Forsvarsrnakten bar bedornt

avstandet pa nagot annat satt an som clet geografiska avstandet
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Forvaltrungsratten bedorner att det aktuella kravet ar tillrackligt klart och

tydhgt formulerat och att det har kunnat forstas av en nmltgt informerad och

normalt omsorgsfull leverantor. En tillamprung av kravet ar darrned i

enlighet med transparensprincipen.

Bolagets hotell ar belaget utanfor Luleas centrum. Fragan ar darrned om

hotellet uppfyller det aktuella kravet genom att vara belaget inom en kilo

meter fran Forsvarsmaktens verksamhet. Det har inte frarnkorrurut annat an

att myndighetens verksamhet pa orten bedrivs i garrusonsbyggnaderna pa

flygplatsen.

Forsvarsmakten har vid rnatning bedornt att hotellet ligger mer an en

kilometer fran garnisonsbyggnaderna De kartbilcler som bolaget har lamnat

111 visar inte heller att hotellet ar belaget inom en kilometer fran byggna

derna Pa bolagets hemsida, som Forsvarsmakten hanvisat till, anges vidare

att hotellet ligger tva kilometer fran flygplatsen. Mot denna bakgrund anser

forvaltnmgsratten att bolaget mte har visat att anbuclet uppfyller kravet pa

geografiskt lage.

Eftersom bolagets anbucl inte uppfyller kravet pa geografiskt lage gjorde

Forsvarsrnakten ratt som forkastade anbudet. Det har mte framkornrrut att

myndrgheten har genomfort anbudsutvardermgen pa ett satt som strider mot

nagon av de grundlaggande pnnciperna I LOU eller nagon annan

bestammelse I samma lag Det saknas darrned forutsattrungar for ett

mgripande. Ansokan om overprovning ska darfor avslas.
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta avgorande kan overklagas Information om hur man overklagar finns 1

bilaga l (FR-05)

Linnea Andersson

Forvaltrungsrattsfiskal

Forvaltningsrattsnotarien N iclas Fjalhd har foredragit ma let
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Hur man overklagar FR-05

Den som inte ar nojd med forvaltrungsrattens
beslut kan overklaga. Har framgar hur det gar
till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden raknas oftast fran den dag som 111 fick
del av beslutet. I vissa fall raknas nden 1 stallet
fran beslutets datum. Det galler om beslutet
avkunnades vid en muntltg forhandlrng, eller
om ratten vid forhandlrngen gav besked om
datum for beslutet.

For myndigheten raknas nden allnd fran
beslutets datum.

Observera art overklagandet rnaste ha komrrut
111 till domstolen nar nden gar ut.

Vilken dag gar tiden ut?
Sista dagen for overklagande ar samma veckodag
som nden borjar raknas. Om 111 exernpelvrs fick
del av beslutet mandagen den 2 mars gar tiden ut
rnandagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller pa en lordag, sondag eller
helgdag, rrudsommarafton, julafton eller nyars
afton, racker clet att overklagandet kommer 111

nasta vardag.

t
Tank pa detta i mat om overprovning av
upphandling

I vissa fall kan myndigheten rnga avtal efter
10 dagar fran det att domstolen avgJort malet
eller upphavt ett mtenrrususkt beslut, och 1
vissa fall far rnyndigheten 1nga avtal
omedelbart. Efter att avtal har slunts far
kammarratten inte overprova upphandlingen.
Detta galler alltsa aven om nden for
overklagande fortfarancle galler

l armare regler finns 1 den lag som galler for
malet, se rutan langs t ner pa nasta sida for
hanvisnmgar

Gor sa har

1. Sknv forvaltrungsrattens namn och
malnummer.

2. Forklara varfor ru tycker att beslutet ska
andras Tala om vilken andnng ru vill ha
och varfor 01 tycker att kammarratten ska ta
upp ert i::iverklagaode (las mer om
provrungstillstand laogre oer)

3. Tala om vilka bev1s 01 vill hanv1sa ull.
Forklara vad ru vill visa med vaqe bev1s
Skicka med sknftltga bev1s som 10te redan
finos I malet.

4. Lamna namn och personnummer eller
orga01sat1onsoU1nmer

Lamoa aktuella och fullstand1ga uppg1fter
om var domstolen kao oa er postadresser,
e-postadresser och telefoooummer

Om 01 bar ett ombud, lamoa ocksa
ombudets kontaktuppg1fter.

5. Sk1cka eller lamna 10 overklagandet ull
forvalt111ngsratten - adresseo finos 1
beslutet.

Vad hander sedan?

Forvalt111ogsratteo kontrollerar att overklagao
clet kommlt 10 1 ratt ud Har det komm1t 10 for
sent avv1sar domstolen i::iverklagaodet. Det
10oebar att beslutet galler

Om overklagandet komm1t 111 1 tld, sktckar
forvaltrungsratten overklaganclet och alla
hancll111gar I malet v1dare till kammarratten.
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Har ru ndigare fiitt brev genom forenklad
clelg1vrung kan aven kammarratten skicka brev
pa detta satt.

Provningstillstand i kamrnarratten

Nar overklagandet kommer 1n till kamrnar
ratten tar domstolen forst stallrung till om
rnalet ska tas upp till provrung.

Kammarratten ger provrungsullstand I fyra
olika fall.

• Domstolen bedomer att det finns
anledrung att tvivla pa att forvaltrungs
ratten domt ratt.

• Domstolen anser att det inte gar att
bedoma om forvaltrungsratten dome ratt
utan att ta upp malet,

• Domstolen behover ta upp malet for att
ge andra dornstolar vagledrung I ratts
tillamprnngen

• Domstolen bedomer att det finns
synnerliga ska! att ta upp rnalet av nagon
annan anledrung.

Om ru tnte far provrungsullstand galler clet
overklagacle beslutet. Darfor ar det vikugt att 1

overklaganclet ta med allt ru vill fora fram.

Viii ni veta mer?

Ta kontakt med forvaltrungsratten om ru har
fragor Adress och telefonnummer finns pa
forsta sidan I beslutet.

Mer mforrnanon finns pa www.domstol.se.

For fullstandig inforrnanon, se:

• lag (2016:1145) om offenthg upphanclling, 20 kap.

• lag (2016:1146) om upphanclhng mom
forsorjnmgssektorerna, 20 kap.

• lag (2011 1029) om upphanclhng pa forsvars- och
sakerhersornradet, 16 kap.

• lag (2016:1147) om upphandlmg av koncessioner,
16 kap.

• lag (2016:1145) om offenrhg upphanclhng, 20 kap.

• lag (2016:1146) om upphanclling mom
forsorjrungssektorn, 20 kap.
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