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likabehandlingsprincipen. Mot denna balegrund hade landstinget inget 

annat alternativ än att förkasta  anbud. 

SKÄLEN FÖRA V GÖRANDET 

De grundläggande principer som ska efterlevas vid all offentlig 

upphandling är principen om icke-diskriminering, likabehandling, 

transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt 

erkännande. Prövningen i förvaltningsrätten utgör en kontroll av om det på 

grundval av vad sökanden har framfört i målet finns anledning att vidta 

sådana åtgärder som anges i 16 kap. 6 § LOU. 

I 16 kap. 6 § LOU anges följande. Om den upphandlande myndigheten har 

brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan 

bestämmelse 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 fär avslutas först sedan rättelse har gjorts. 

De krav som en upphandlande myndighet ställer i förfrågningsunderlaget 

kan uttryckas i så kallade skall-krav, vilka är ovillkorliga för att anbud ska 

komma ifråga för antagande. Ett anbud som inte uppfyller samtliga ställda 

skall-krav får inte antas eftersom det skulle strida mot principen om 

likabehandling av anbudsgivarna. 

Av förfrågningsunderlaget och landstingets upphandlingsprotokoll framgår 

bl.a. följande. Enligt punkt 1.15.2, arbetsprover för område 2, ska 

anbudsgivare bifoga fyra olika högupplösta fotografier tagna vid olika 

tillfällen. Arbetsproverna ska vara event, mingel, talare och porträttbild för 

en "Vi-femma".  anbud saknar för område 2 

arbetsprov för porträttbild för en "Vi-femma". Enligt 1.15.3, arbetsprover 

för område 3, ska anbudsgivare bifoga fyra olika högupplösta fotografier 

Sida 3 
1007-13 



FÖRVALTNINGSRÅTTEN 
I STOCKHOLM 
Allmänna avdelningen 

DOM 

tagna vid olika tillfällen. Arbetsproverna ska vara en arrangerad bild för 

kampanj, en verksamhetsbild inom något av områdena sjukvård eller 

trafik, ett föremål och genrebild.  anbud saknar för 

område 3 arbetsprov för en verksainhetsbild inom något av områdena 

sjukvård eller trafik. 

F örvaltningsrätten finner det utrett c1.tt  anbud inte 

uppfyller samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget. Anbud som helt 

saknar vissa uppgifter som efterfrågats i förfrågningsunderlagets skall

krav kan inte kompletteras med dessa efter anbudstidens utgång utan 

risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Eftersom det inte 

finns några möjligheter att bortse från bristerna i anbudet eller att inte 

beakta vissa i förfrågningsunderlaget angivna skall-krav har landstinget 

rätteligen förkastat  anbud i den aktuella 

upphandlingen. 

Att landstinget inte bett  om ett förtydligande med 

anledning av de saknade arbetsproverna medför inte någon annan 

bedömning. Landstinget har inte någon skyldighet att begära 

kompletteringar av ett anbud, vare sig enligt LOU Ufr 9 kap. 8 §) eller 

enligt förfrågningsunderlaget. 

Sammantaget finner förvaltningsrätten att det inte frainkommit 

omständigheter som visar att landstinget har utfört kvalificeringen i strid 

med 1 kap. 9 § LOU eller någon av de grundläggande gemenskapsrättsliga 

principerna som bär upp lagen. Grund för ingripande enligt 16 kap. 6 § 

LOU föreligger således inte.  ansökan ska därför 

avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överldagas. Inf01mation om hur man överklagar finns 

i bilaga (DV 3109/lA LOU). 

�\lr Karl Liindberg ) 
Rådman 

Förvaltningsrättsnotarien Klas Granlund har föredragit målet. 
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Den so:r:n. vill överklaga förvaltcingsrättens 
beslut ska skriva till.Kamrnaträtteni 
Stockholm. §kn:velse:-2 ska dock skfa:kas 
ell.e:t lli..-n.1121 s till. fö:w81-tni-:-i gsrätteti.. 

Överklagandet ska-ha korntnit :in till 
förvaltningsrätten -ii10-;;;;-;, t.:e vecko:,: från den 
dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden 
för överklagandet för offentligpart täknas 
emellertid från den dag beslutet:tneddelades. 

Om. sista dagen för överklagandet infaller på. 
lördag� söndag eller helgdag, 
:tnidso:tomatafton, julafton ellet nyårsafton 
räcker det att skrivelsen ko:tntner in nästa. 
vardag. 

För att ett överk1agande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. K.atntnattätteh lämnar 
prövningstillstånd otn. det är av vikt för 
ledning av rättstilliitnpmngen att 
överklagandet prövas,; anledning 
föreko:tn:tner till änd:J#ig i det slut vartill 
förvaltningsrätten ko:tn:tnit eller det annars 
finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Otn. p.tövcingstillstånd inte rnedde1as står 
förvil.tniogsrättens beslut fast Det är därför 
viktigt att det klart och tydlig!= ftatogår av 
överklagandet till kammarrätten varför man 
anser att prövningstillstånd bör :tneddelas. 

Sktlvclsen med ÖY�!k:lagan.de ska 
i.:,-nehålla 

1. den klagandes namn, personnutnrner, 
yrke, postadtess och telefonn�er. 
Dessutom ska adress och 
telefonnutntn.er till arbetsplatsen och 
eventuell annan plats där klagauden kan 
nås för delgiv11111g lämnas om dessa 
uppgifter :nte tidigare uppget'"LS i målet. 
Om någon person- eller adressuppgift 
ändras ät det viktigt att arunälan snarast 
görs till katnruarrätten, 

2. det beslut som. överklagas rned uppgift 

3. om. förvaltningsrättens :o.atr:Jn, · 
tnå1nu:tnmer samt dagen för beslutef::, 

4. de skäl so:tn. klaganden anger till stöd. för 
begärru;i. otn prövningstillstånd, 

5. den ändring av föi-valtcingsrättens beslut 
so:tu klaganden vill få. till stån� 

6. de bevis som klaganden vill åberopa. och 
vad han/hon vill stytka rned vazje 
särskilt bevis. 

Sknvelsen ska vara undertecknad av 
klaganden eller hans ottiliud. Adressen till 
fötvaltningsrätteu fratngår av beslutet Orn 
klaganden anlitar ombud sh denne sända.in 
fullmakt i original sam.t uppge sitt llil.tlJ.U, 
adtess och telefonnummer. 

Otn. någon petson- eller adtessuppgify 
ändtas, ska Ni utan dröjs:tnål anmäla 
ändringen till kan:unaträtten. 

I mål otn. öve -i-prövning enligt lagen 
(2007:1091) om. offentlig uppha:o.clling eller 
lagen (2007:1092) om upphandling :inotn 
områdena vatten, energi, transporte.t och 
posttjänste.t f°ar avtal slutås :innan tiden för 
överklagande av rättens dom eller beslut har 
löpt ut I de flesta fall får avtal slutas när tio 
dagar hat gått :&ån det att rätten avgjo1t 
målet eller upphävt ett inte:titnistiskt beslut. I 
vissa fall får avtal slutas ornedelliait Ett 
överklagande av rättens avgörande får :inte 
prövas sedan avtal har slutits. Fullständig 
ioforrnation finns i 16 kapitlet i de ovan 
angivna lagarna. 

Behöver Ni fler upplysningar o:tn hur rnan 
överklagar kan Ni vända Er till 
föt-valtningsrä tten. 
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