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Förvaltningsrätten avvisar Vitcoms ansökan om överprövning. 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN 

Inköp Gävleborg genomför en upphandling avseende "Tunna Klienter" 

(ärendenummer 4386). Tilldelningsbeslut meddelades den 7 februari 2013. 

I underrättelsen om tilldelningsbeslut anges följande. "Avtal kommer ti

digast att tecknas 2013-02-19. Civilrättsligt bindande avtal sluts genom 

skriftligt upphandlingskontrakt och gäller dock först när det undertecknats 

av båda parter". 

Vitcom begär överprövning av upphandlingen. 

SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET 

Av 9 kap. 9 § LOU framgår att en upphandlande myndighet i underrättelse 

om tilldelningsbeslut ska ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 

1 § LOU inte får ingås. I 16 kap. 1 § LOU anges under vilken tid en upp

handlande myndighet inte får ingå avtal efter det att underrättelsen skickats 

ut. I förevarande fall är denna tid minst tio dagar eftersom underrättelsen 

skickades med ett elektroniskt medel. Av 16 kap. 1 § tredje stycket LOU 

framgår vidare att om en upphandlande myndighet i underrättelsen har 

angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte 

ingås förrän efter utgången av den angivna perioden. 

Av handlingarna i målet framgår att underrättelse om tilldelningsbeslut 

skickades den 7 februari 2013 med ett elektroniskt medel (e-post). Av till

delningsbeslutet framgår att avtal tidigast kan komma att tecknas den 19 

februari 2013, vilket innebär att avtalsspärren upphör dagen innan, dvs. 

den 18 februari 2013 (kl. 24.00). Enligt förvaltningsrätten får upplysningen 

i tilldelnings beslutet även i övrigt anses ge tillräckligt tydlig information 

om avtalsspärrens längd för att denna ska börja löpa. 
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Enligt 16 kap. 11 § LOU ska en ansökan om överprövning av en upphand

ling ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtals

spärr som avses i 1 eller 3 §. Eftersom Vitcoms ansökan om överprövning 

kom in till förvaltningsrätten först den 24 februari 2013 har dennå kommit 

in för sent. Vitcoms ansökan om överprövning ska därför avvisas. 

i flIAGAR, se bilaga (DV 3109/lC LOU). 

Karin Forslund Johansson 

rådman 
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