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YRKANDEN M.M.

Forsvarets Materielverk (FMV) genomfor en ramavtalsupphandhng be

narnnd "Swedish Armed Forces C-130 Life Time Extension", dnr 406990-

AI918631 Upphandlmgen genomfors som ett forhandlat forfarande med

foregaende annonsenng enligt lagen (2011 · I 029) om upphandlmg pa for

svars- och sakerhetsornradet, LUFS FMV harden 15 december 2017

beslutat att forkasta anbud som mkornrrut fran 1Access Technologies Inc

(rAccess) Av den underrattelse om forkastandebeslut som tillstallts bolaget

framgar att anbudet har forkastats till foljd av att det inte har uppfyllt de

obligatonska krav som uppstallts I punkterna 15.4 och 15 5 i forfragrungs

underlaget.

iAccess ansoker om overprovrung av upphandlmgen och yrkar att upphand

lmgen ska goras om Till stod for sin talan anfor bolaget I huvudsak fol

jande I forfragmngsunderlaget bar det uppstallts krav som star I stud med

bestarnmelser I LUFS De otillatna kraven har medfort att 1Access mte bar

kunnat lamna ett anbud som uppfyller alla krav I upphandhngen

Forfragrnngsunderlaget mnehaller foljande krav som strider mot LUFS

I punkt 6 5 bar det uppstallts en geografisk begransning som ar bade

oproportionerlig ocb dtsknrninerande mot leverantorer som ar eta

blerade utanfor EU/EES Kravet strider darfor mot de grundlaggande

pr111c1perna 1 l kap 11 § LUFS

I punkt 11 5 bar det uppstallts ett krav avseende certifienng som de

sign- respektive produkuonsorgarusauon som antmgen ar omojligt

for en anbudsgivare att uppfylla eller atrmnstone oproportionerhgt.

Kravet strider darfor mot 12 kap 2 § LUFS samt mot de grundlag

gande principerna i l kap 11 § LUFS
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I punkt 11 6 har det uppstallts ett beviskrav avseende anbudsgiva

rens tekniska och yrkesmassiga kapacrtet. Beviskravet finns inte

uppraknat I den uttornmande listan 1 12 kap I I § LUFS. Kravet stri

der darfor mot 12 kap 2 och 11 §§ LUFS samt mot de grundlag

gande prmciperna i 1 kap. 11 § LUFS

Om FMV inte bade uppstallt de otillatna kraven bade iAccess haft mojlighet

att Iarnna ett korrekt anbud och tilldelas det kontrakt som ar forernal for

upphandlmgen iAccess bar darmed lrdit skada pa det satt som avses 1 16

kap 6 § LUFS

FMV bestrider bifall ull ansokan ocb anfor bl.a foljande. FMV bar mte

brutit mot nagon av de grundlaggande pnnciperna I I kap I I § LUFS eller

nagon annan av de av 1Access aberopade bestamrnelserna I lagen 1Access

bar I vart fall mte kunnat Iida nagon skada med anledning av pastadda over

tradelser av bestamrnelser I lagen eftersom rAccess anbud rattehgen bar for

kastats pa grund av att det inte inkommit till FMV I enlighet med de obliga

toriska kraven I punkterna 15 .4 och 15 5 1 forfragrungsunderlaget.

,Access mkom med sitt anbud per e-post den 30 november 2017, vilket var

sista dagen for mgivande av anbud enhgt forfragningsunderlaget. Enligt

upphandlmgens forfragrungsunderlag (punkterna 15 .4 ocb 15 5) ska anbu

den inges i enlrghet med tva obligatoriska mstruktioner. Den forsta avser det

obligatoriska kravet att inkomma med anbud I pappersformat i ett ongmal

och tva kopior till FMV ·s specificerade adress och den andra avser det obli

gatoriska kravet att mkomma med en digital kopia via "E-avrop webpage"

Det anges dessutom att anbuclet enhgt mstrukuon nr I aven kan mlarnnas

vid besok hos FMV och det fortydligas att anbud som inkommer efter ang1-

ven sista tidpunkt for mkommande av anbud mte kommer att utvarderas

Slutligen klargors att anbud ska mges bade till angiven FMV-adress och via

e-avrop mom angiven tid for att kunna utvarderas Eftersom iAccess mte
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uppfyllt nagot av namnda obligatonska krav for ingivande av anbud I upp

handlingen beslutade FMV den 15 december 2017 att forkasta bolagets an

bud

iAccess anfor harefter bl.a. foljande Det saknar betydelse att 1Access anbud

111te uppfyllde de obligatonska kraven I punkterna 15 4 och 15 5 1 forfrag

rungsunderlaget. For fragan om 1Access har lidit skada saknar det I sjalva

verket betydelse att bolaget lamnade ett anbud over huvud taget. 1Access

hade oavsett om anbudet lamnades I enlighet med kraven I punkterna 15.4

och 15 5 1 forfrdgnmgsunderlaget inte kunnat antas av FMV eftersom anbu

det anda 111te uppfyller kraven som 1Access menar strider mot LUFS Det

resonemang som FMV for skulle innebara att en leverantor som larnnar an

bud, trots att den inte kan uppfylla vissa krav I upphandlmgen som strider

mot LUFS, hamnar I ett samre lage an en leverantor som avstar fran att

larnna anbucl pa gruncl av brister I upphandlmgsdokumentens utformrung

En sadan ordrung ar mte avsedd av lagstiftaren och saknar stod I gallande

ratt. Sarnmanfattmngsvis kan det konstateras att 1Access har hdit skada och

att clet for den fragan saknar betyclelse att bolaget over huvucl taget lamnade

anbud I upphandlmgen

SKALEN FOR AVGORANDET

Tillampliga bestammelser

I 1 kap 11 § LUFS stadgas foljande Upphandlande myndigheter eller en

heter ska behanclla leverantorer pa ett likvardigt och icke-dtsknnunerande

satt samt genomfora upphandhngar pa ett oppet satt. Vici upphandlmgar ska

vidare pnnc1perna om omsesidrgt erkannande och propcrtionalitet iakttas

I 16 kap 6 § forsta stycket LUFS anges foljande Om den upphandlancle

myndigheten eller enheten har brunt mot de grundlaggande pnnciperna 1
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I kap 11 § LUFS eller nagon annan bestarnmelse i lagen och detta harmed

fort att leverantoren har lidit eller kan komma att Iida skada, ska ratten be

sluta att upphandlmgen ska goras om eller att den far avslutas forst sedan

rattelse har gjorts

Fdrvalrningsrattens bedomning

1Access har I malet gjort gallande att det I punkterna 6 5, 11 5 och 11 6 1

forfragningsunderlaget har uppstallts sadana otillatna krav som gor att upp

handlmgen maste goras om En forutsattrung for att forvaltnmgsratten ska

kunna besluta om ingripande enligt LUFS iir dock att de bnster som 1Access

har gjort gallande har meclfort att bolaget har lidit eller kan komma att ltcla

skada.

[ malet har frarnkomrrut att tAccess anbud inte har gatt vidare till utvarde

nng och att orsaken till detta har vant att anbudet 111te mkomrrut I enltghet

med de obligatonska kraven i punkterna 15.4 och 15 5 i forfragningsun

derlaget, Det ar ostncligt att iAccess inte uppfyllt dessa krav. Att bolagets

anbud mte har utvarderats har, savitt framkommit 1 malet, inget samband

med hur FMV har utformat kraven 1 punkterna 6 5, 11.5 och 11 6 1 forfrag

rungsunderlaget. Vici sadant forhallande anser forvaltningsratten att rAccess

111te har hdit eller kan komma att Iida skacla till folJd av de brister som bola

get gjort gallande avseencle dessa krav (jfr HFD 2013 ref 53). Det saknas

darfor skal for ingnpande med anledrnng av vad bolaget har anfort i malet.

V1d denna bedornmng anser forvaltmngsratten att clet inte finns anlednmg

att prova om de 1 malet ifragasatta kraven har utformats 1 stncl med bestarn

melser i LUFS Ansokan om overprovrung ska saledes avslas
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta avgorande kan overklagas Information om hur man overklagar finns i

bilaga (FR-05)

Johan Lundmark

Chefsradrnan

Carma Westin har vant foredragancle.
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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 rn fick
del av beslutet. I vissa fall raknas nden 1 stallet
fran beslutets datum. Det galler om beslutet
avkunnades vid en munthg forhandhng, eller
om ratten vid forhandhngen gav besked om
datum for beslutet.

For myndigheren raknas nden allud fran
beslutets datum.

Hur raknar v1 ut uden?

Sista dagen for overklagande ar exakr 3 veckor fran
den veckoclag som nden borjar raknas. Om 111

exernpelvis fick del av beslutet mandagen den 2 mars
gar tiden ut mandagen den 23 mars.

Om sista dagen for overklagande ar en helgclag,
rrudsornmarafton, julafton eller nyarsafton, racker
clet art overklagandct kommer 111 nasta varclag.

Tank pa detta i mat om overprovning av
upphandling

I vissa fall kan myndigheten 1nga avtal efter
10 dagar fran det ate domstolen avgJort millet
eller upphavt ett intenrrustiskt beslut, och 1
VISSa fall far myndigheten mga avtal
omedelbart. Efter att avtal har slunts far
kammarratten inte overprova upphandhngen.
Detta galler alltsa aven om nden for
overklagande fortfarande galler

Narmare regler finns 1 den lag som galler for
millet, se rutan !angst ner pa nasta sida for
hanvtsrungar

Gar sa har

1. Skriv forvaltningsrattens namn och
malnummer

2. Forklara varfor 111 tycker att beslutet ska
andras Tala om vilken andnng 111 vill ha
och varfor 111 tycker att karnrnarratten ska ta
upp ere overklagande (las mer om
provrungstillstand langre ner)

3. Tala om vilka bevis 111 vill hanvisa till.
Forklara vad 111 vill visa med vaqe bevis
Skicka med sknfthga bevis som 111te redan
finns 1 millet.

4. Lamna namn och personnummer eller
orgamsanonsnummer

Lamna aktuella och fullstandiga uppgifter
om var domstolen kan na er postadresser,
e-postadresser och telefonnummer

Om 111 har ett ombud, lamna ocksa
ombudets kontaktuppg1fter

5. Sktcka eller lamna 111 overklagandet ull
forvalt111ngsratten - adressen finns 1

beslutet.

Vad hander sedan?

Forvaltmngsratten kontrollerar att overklagan
det komrrut 1n 1 ratt ud. Har det komrrut 111 for
sent avv1sar domstolen overklagandet. Det
10nebar att beslutet galler

Om overklagandet korrurut 10 1 t1d, skickar
forvaltmngsratten overl<lagandet och alla
handhngar 1 millet v1dare ull karnrnarratten.

Har 111 t1d1gare fatt brev genom forenklad
delg1vn10g kan aven karrunarratten skicka brev
pa detta satt.
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Provningsttllstand i karnrnarratten

Nar overklagandet kommer 111 till karnmar
ratten tar domstolen forst stallrnng till om
maler ska tas upp ull provrnng.

Kammarratten ger provrungsnllstand 1 fyra
olika fall

• Domstolen beclomer att clet finns
anledning att rvivla pa att forvalrnings
ratten clomt ratt.

• Domstolen anser att det 111te gar att
bedoma om forvaltnrngsratten domt ratt
utan att ta upp malet.

• Domstolen behaver ta upp rnalet for att
ge anclra domstolar vagledrung 1 ratts
nllamprungen.

• Domstolen bedomer att clet finns
synnerliga ska! att ta upp malet av nagon
annan anledrung.

Om 111 inte far provrungsullstand galler det
overklagade beslutet. Darfor ar det vikugt att 1

overklagandet ta med allt 111 vill fora fram.

Viii ni veta mer?

Ta kontakt med forvaltmngsratten om 111 har
fragor Adress och telefonnummer finns pa
forsta sidan 1 beslutet.

Mer information finns pa www.dornstol.se.

For fullstandig information, se:

• lag (2016:1145) om offentltg upphancllmg, 20 kap.

• lag (2016:1146) om upphancllmg mom
forsorjrungssektorerna, 20 kap.

• lag (2011 1029) om upphancllmg pa forsvars- och
sakerhetsornradet, 16 kap.

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

·~
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HUR MAN OVERKLAGAR
Den som viii overklaga karnmarrattens avgorande ska skriva till Hogsta
forvaltningsdomstolen. Skrivelsen stalls alltsa till Hogsta forvaltningsdomstolen men
ska skickas el/er lilmnas till kammarriltten.

Overklagandet ska ha kommit in till kammarratten inom tre veckor fran den dag da
klaganclen fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig forhandling,
eller det vid en sadan forhandling har angetts nar beslutet kommer att meddelas, ska
dock overklagandet ha kommit in inom tre veckor fran den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden for overklagande for det allmanna raknas dock fran den clag
beslutet mecldelades.

Om sista dagen for overklagande mfaller pa en lordag, sondag eller helgdag, midsommar-,
JUI- eller nyarsafton, racker det att sknvelsen kommer m nasta varclag.

For att ett overklagande ska kunna tas upp I Hogsta forvaltnmgsclomstolen kravs att
provningstillstandmeclclelas. Hogsta forvaltnmgsclomstolen larnnar provrungsnllstand om
clet ar av vikt for ledrung av rattsnllamprungen att overklagandet provas eller om det finns
synnerhga skal till sadan provnmg, sasorn att clet finns grund for resnmg eller att malets
utgang I karnrnarratten uppenbarligen beror pa grovt forbiseende eller grovt nusstag

Om provnmgstillstand inte meddelas star kammarrattens beslut fast.Det ar darfor viktigt att
clet klart och tydligt framgar av overklagandet till Hogsta forvaltrungsdomstolen varfor man
anser att provnmgstillstand bor meddelas

Skrivelsen med iiverklagande ska innehalla foljande uppgifter;

2

3

4.

5.

den klagandes namn, person-zorganisationsnummer, postadress. e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon Dessutom ska adress och telefonnumrner till arbetsplatsen och eventuell annan
plats dar klaganden kan nas for delgivnmg lamnas om dessa uppg1fter 111te t1d1gare uppgetts i malet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets nanm, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefomrnmmer anges.Om nagon person- eller adressuppgift andras ar det viktigt att anmalan
snarast gors till 1-Iogsta forvaltningsdomstolen

det beslut som overklagas med uppg1ft om kammarrattens namn, malnummer samt dagen for beslutet

de ska! som klaganden viii aberopa for sin begaran om att fa provn111gsttllstand

den andring av kammarraltens beslut som klaganden viii fa till stand och skalen for detta

de bevis som klaganden viii aberopa och vad han/hon viii styrka med VaJJe sarskilt bevis.

DV681 Formulcir l
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