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BAKGRUND
Västra Götalandsregionen (regionen) har genomfört en upphandling gälw
lande "Fotvårdstjänst.et: medicinska primärvården'', dnr SN 165-2012.
Upphandlingen har genom.forts genom ett :förenklat förfarande. Av tilldel
ningsbeslut framgår att andra än Mias fotvård (

) vun

nit upphandlingen.

YRKANDEN M.J.\L
ansöker om öve,:prövning och yrkar att upphand"
tingen rättas på så sätt att hennes anbud antas vid förnyad anbudsutvärde
ring.

anför bl.a. följande. Hennes misstag att inte

bifoga kopior på betyg och diplom kor.omer att försvåra för patienterna i
K.inna med närområde att få tid för behandling eftersom de övriga fotvår
dama inte har kapacitet att hinna med alla patienter, Hon har arbetat med
fotvård sedan år 1989 och med fotvårdsremisser sedan ca 2001 och har
ungefär 30 kunder i månaden.
Regionen anser att ansökan ska avslås och anför bl.a. följande. Det har
varit ett s.k. skall-krav att inge kopior på utbildn.ingsbevis och kravet var
tydligt beskrivet i fbd'rågningsunderlaget.

har inte

tillsammans med anbudet ingivit någon dokumentation utvisande att i upp�
handlingen ställda kompetenskrav uppfylls. Anbudet har därför diskvalifi
cerats.
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DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser
Enligt l kap. 9 § LOU ska Upphandlande myndigheter behandla leverantö
rer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomfra upp
handlingar på ett öppet sätt, Vid upphandlingar ska vidare principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.
Av 16 kap. 6 § tOU framgår att om den upphandlande myndigheten har
brutit mot de grundläggande principema i 1 kap. 9 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantliren har lidit
eller kan kolllma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska
göras om eller att den fh avslutas först sedan rättelse har gjorts.
Förvaltningsrättens bedömning
Ft.irvaltningsrättens prövning utgör e;u kontroll av om det finns skäl att in
gripa mot upphandlingen p.g.a. att den upphandlande myndigheten har
brutit mot principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i
lagen. Fö.rvaltningsrätten ska endast beakta de grunder som sökanden har

framfört i målet Gfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

RA 2009 ref. 69).

Högsta torvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2002 xef 50 uttalat att
ett förfrågningsunderlag ska vara så klart och tydligt utformat att en leve"
rantör på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande enheten till
mäter betydelse vid upphandlingen och att en utvärderingsmodell ska vara
så utfonnad att den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat, dvs. att det
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt antas. Detta följer också av
gemenskapsrättens krav på likabehandling, förutsebarhet och transparens.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR .. PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltni.o.gsrättens
beslut ska skci.va till I<:.anunattätten i
Götebo:tg. Skrivelsen ska dock skickas
eller lämnas till förvaltningsrätten.
Ö'verldagandet ska ha kon:unit in till
förv-altningsrätten inom tre veckot från den
dag då klagande� fick del av besltttet. Tiden
för: överklagandet föt offentligpa;r;t räknas
emellertid från den dag beslutet tneddehdes.
Om sista dagen för övexklagandet infallet på
löJ;d�% söndag eller helgdag,
trridsom.tnarafton, julafton eller nyårsafton
täcker det att skrivelsen kotnmei: in nästa
V:a.tdag.
För att ett överklagande ska. kunna tas upp i
bmmarrätten fordras att pröv'1lingstillstånd
tneddelas. IGi.nunarrätteo. !ätna.ar
prö'Vtl.ingstillstånd om det ät av vikt för
ledning a� tättstillirnpningen att
överklagandet prövas, anledning
fö:tekonunet till ändring i det slut vartill
fö;i;v.tltningsrätten kommit elle,; det annars
finns synnerliga. skfil att pröva Ö'Vetklagandet.
Om prövningstillstånd inte tneddela.s ståt
förvaltningstättens beslut fast. Det är därfö:t
viktigt att det kl\\!t och tydligt �gåt av
öve.tklagandet till kam.mattätten va.i:fö.t man
anse1 att ptövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska
innehålla
1. den klagandes namn, pexsonnumm.er,
yrke, postadress och telefonnutntnet.
Dessutom ska adress och
telefonnummer till arbetsplatsen och
eventuell annan plllts där klaganden kan
nås fo:i; delgivning lämnas or.o. dessa
uppgifter inte tidigare uppgetts i målet.
Om. någon person- elle.t adressuppgift
ändtas ä.t det viktigt att anmälan snarast
görs till karntnattätten)

2. det beslut som överklagas tned uppgift
3.

01n fö�tningsrittens namn,
målmunmet s�t dagen föt beslutet,

4. de skäl som khganden ange.t till stöd föt:
be,gäran om ptövningstillsQind,
5. den änd.ting av förvaltoingsrä.ttens beslut
som klaganden vill fä till stind,
6. de be't>'is sotn klaganden vill ibe:top a och
vad han/hon vill sty.t;ka med vatje
sätskilt bevi.$.
Skrivelsen ska vara undertecknad åv
lrlaganden eller hans om.bud. Adressen till
fö;l;"()'alt.rungsrittell framgår av beslutet. Om
klaganden anlitar ombud ska denne sända in
fullmakt i original samt uppge sitt natnn,
adxess och telefonnummei:.

Om någon p er$on- ellet aw:essuppgift
ändras, ska �i utan dröjsmål anmäla.
ändringen till kammatrii.tteo..
I mål otn övei;ptövn:ing enligt lagen
(2007: 1091) om offentlig upphandling eller
lagen (2007:1092) om upphandling ino:r:n
områdena vatten. energi, b:ansporter och
posttjänster får avtal slutas innan tiden för
överkagande av rättens dom eller beslut ha:r;
löpt ut. I de flesta fall får avtal slutås när tio
daga.t har gått fr!n det att 1-ätten aYgjort
målet e:lle;c upphävt ett intecim.i.stiskt beslut I
vissa fall fll: a"Otal slutas omedelbart. Ett
övetklagande av rittens avgörande ar inte
prövas sedan avtal har slutits, Fullständig
infotrnation finns i 16 kapitlet i de ovan
angivna .bga.rna.
Behöve:c Ni fler upplysningar om hur man
överklagat k:i.n Ni vända Er till
fÖl:valtningsrätten.
DV 3109/lB LOU

