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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Orebrobostader AB (Obo) genomfor en upphandling av ramavtal avseende

saneringsarbeten vid brand- och vattenskador m.m.

Obo bar I tilldelrungsbeslut den 23 november 2018 rangordnat anbud fran

Relita industn och skadeservice AB (Relita) pa forsta plats, och anbucl fran

Skacleteknik Sverige AB (bolaget) pa andra plats.

Bolaget ansoker om overprovning av upphandlmgen och yrkar i forsta hand

att forvaltrnngsratten ska besluta att upphancllmgen far avslutas forst sedan

rattelse gjorts Bolaget yrkar i anclra hand att forvaltningsratten ska besluta

att upphandlmgen ska goras om.

Bolaget yrkar aven att forvaltningsratten beslutar om edition avseende

Rehtas anbuclspriser, alternativt inom ramen for sin utredningsskyldighet

begar in handlingarna for gransknmg.

Oho anser att bolagets ansokan samt yrkande om edition ska avslas.

PARTERNASTALAN

Parterna anfor I huvudsak foljande.

Bolaget

Onormalt lagt anbud och ed1t1on

Relrtas anbudspns bar vant onormalt lagt, men Obo har mte fragat Rehta

om clet laga priset. Det skiljer 350 procent mellan Relitas och bolagets

anbud Rehtas anbudspnser ar inte jarnforbara med pnsruvaema vid de

senaste avtalsperioderna. Enligt bolaget kan Relita inte larnna en forklaring

till clet laga pnset. Rehtas anbud bor darfor diskvahficeras
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Bolagets anbucl rangorclnacles pa andra plats vrd utvardenngen och bolaget

bar darrned hdrt eller kan kornrna att Iida skada av att Relitas anbud

godtagits. For att kunna tillvara ta sin ratt till overprovning fullt ut behaver

bolaget fa se de priser som Relita har angett i sitt anbud

Arbetsrattsl1ga v1llkor m.m.

Det bar varit felaktigt att stalla krav arbetsrattsliga villkor I denna

upphandhng. Sanenngsbranschen omfattas inte av de branscher dar det ar

behovligt att stalla arbetsrattshga villkor Obo har inte gjort nagon

bedomrung av om det ar behovligt att stalla sadana krav.

Vidare har Obo foreskrivit att ett kollektivavtal som omfattar en annan

bransch an den aktuella ska trllampas och att vissa angivna minirniloner ska

tillarnpas. Enligt forfragnmgsunderlaget ska arbetstagare som utfor

saneringsarbete inom ramen for kontraktet ges nunst de arbets- och

anstallningsvillkor som foljer av kollektivavtal for byggbranschen Bolag 1

saneringsbranschen omfattas dock mte av byggavtalet utan av

fasughetsbranschens avtal De foreskrivna loneruvaerna enhgt byggavtalet

ar avsevart hogre an enhgt det avtal som bolaget normalt ullarnpar

Det har vant otydligt formuleracle uppgifter om rrurumiruvaerna och Obo

har inte publicerat svar pa stallda fragor angaende kollektivavtal. Bolaget

har darrned inte fatt all relevant mformatron Det har ocksa vant otydhgt vad

som ska inga i anbudspnserna

Golvpnser

Obo har trllampat vissa golvpnser I upphandlmgen genom att ange att lagsta

pris inte utvarderas om de understiger vissa angrvna trmpnser Av

rattspraxis frarngar att en sadan begrasning i utvardermgen inte ar tillaten.

Obo har for en rad olika prrsuppgifter begransat mojhgheterna till

pnskonkurrens, men trots clet foresknvit utvarderingsmodellen lagst pris
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Det saknas ocksa skal att anvanda golvpriser for de olika kategorierna,

sarskilt nar arbetsrattsliga villkor foresknvits. Hade anbudsgrvarna fatt

konkurrera om samtliga priser hade andra anbud kunnat larnnas och bolaget

kunnat lamna det mest ekonomiskt fordelaktiga anbudet.

Oba

Onormalt lagt anbud och edition

Obo har konstaterat att Relitas anbudspnser forefoll vara onormalt laga, och

har darfor begart en forklanng. Rehta har I sin forklaring angett att man

prissatt vissa posrtioner lagt av rnarknadsstrategrska skal, att man genom

lang erfarenhet har kunskap som gar att man forutser att entreprenaden

kommer att bl: ekonomiskt genornforbar, att man ar Sveriges storsta

sanenngsfirrna och darigenorn kan dra nytta av stordriftsfordelar, att man

har intresse av att lagga ett lagt anbud da man viii vmna marknadsandelar

samt att man har overkapacrtet I den aktuella geografiska regionen. Obo har

funnit srg kunna godta Relitas forklanng och det har darfor inte funrut ska!

att forkasta Rehtas anbud sasorn onormalt lagt

Det saknas grund for att besluta om edmon avseende Relitas pnsbilaga da

de omstandigheter som bolaget sannolikt viii visa ar ostndiga i malet, d v.s

att Relrta larnnat ett onormalt lagt anbud I vrssa avseenden. V Ilka exakta

priser Rehta lamnat saknar betydelse for fragan om Relitas anbud borde ha

forkastats och har inte betydelse som bevis Prisbilagan innehaller ocksa

yrkeshemligheter och har sekretessbelagts av Obo Om ratten beslutar att

begara 111 prisbilagan begar Obo att bolaget inte ska fa ta de! av den

Arbetsrattsl1ga villkor m.m.

Upphandlande myndighet far uppstalla sarskilda arbetsrattshga villkor Obo

har gjort en helhetsbedornnmg mot bakgrund av riskerna for oskaliga

arbetsvillkor och snedvndrung av konkurrensen i upphandlmgen
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Tjansterna som ska upphandlas ar yrken utan, eller med laga formella

utbildnmgs- och kvalifikanonskrav, varfor det firms en overhangande risk

att oskaliga arbetsvillkor kan kornrna att tillampas.

Anbudsgivare har kunnat uppfylla kravet pa rrurumiruvaer for arbets- och

anstallnmgsvillkor pa flera satt, bl.a. genom att tillarnpa de arbetsrattsliga

villkor som frarngar av ett annal kollekuvavtal som omfattar yrkesgruppen

och som ar aktuellt for de huvudsakliga arbetsuppgrfterna som ska utforas

enhgt kontraktet. Bolaget har saledes kunnat utga fran andra lonernvaer an

de som galler for byggbranschens avtal vid berakningen av srna anbud

Detta har varit tydhgt for en nmligt mforrnerad och normalt omsorgsfull

anbudsgivare.

Obo har rnottagit en fraga fran en anbudsgrvare om valet av kollektivavtal

och svarat denna med en motfraga privat till denne Obo har svarat genom

att fraga om vilket kollektivavtal anbudsgivarens arbetsgivarorganisatron

hanvisar till. Detta svar har inte lett till nagon typ av inforrnationsoverskott

for den aktuella anbudsgivaren och fragan besvarades endast privat da svaret

helt saknade betydelse for nagon annan anbudsgivare Bolaget har inte

angett pa vilket satt upphandlmgsdokurnenten varit otydhga Av

forfragrungsunderlaget frarngar tydligt hur anbudsgivare ska ersattas och

vad som mgar i de offererade priserna

Golvpnser

Obo har mte tillarnpat golvpriser 1 den merung som bolaget gor gallande.

Angivande av timpnser under en viss niva har mte medfort uteslutning.

Lagre anbudsprrser an de angivna lagsta nivaerna har automatiskt raknats

om till den lagsta ruvan De poster dar det foreskrivits lagsta nrnprrser har

utgio1t en mmdre del I forhallande till den totala anbudssumman

Anbudsg1varna har darmed inte vant forhmdrade att konkurrera med pnset
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I bolagets anbud utgor dessa poster mindre an 13 procent av den totala

anbudssumman. Bolaget har heller inte lidu skada eller riskerat att Iida

skada till foljd av utvardermgsmodellen i denna de!. Aven om bolaget angett

noll kr for samtliga poster dar ett lagsta pns foresknvits skulle bolaget anda

ha tilldelats samma rangordrung efter utvardering.

SKAL FOR AVGORANDET

Tillampliga bestammelser m. m.

Allmant

Enhgt 4 kap. I § lagen (2016: 1145) om offentlig upphandlmg, forkortad

LOU, ska upphandlande rnyndrgheter behandla leverantorer pa ett likvardrgt

och rcke-diskrirninerande satt samt genomfora upphandlmgar pa ett oppet

satt Upphandlmgar ska vidare genornforas i enltghet med principerna om

ornsesidrgt erkannande och proportionalitet

Om en upphandlande myndighet har brutit mot de grundlaggande

principerna i 4 kap. I § LOU eller nagon annan bestamrnelse I denna lag,

och detta har medfort att en leverantor lidrt eller kan komma att lida skada,

ska ratten enhgt 20 kap 6 § LOU besluta att upphandlingen ska goras om

eller att den far avslutas forst sedan rattelse gjorts.

Ed1t1on m.m.

I 20 § fdrvaltningsprocesslagen ( 1971 :291 ), forkortad FPL, anges att

skrifthg handling som aberopas till bevis ska tillstallas ratten utan drojsmal

I fraga om sadant bevis galler I ovrigt 38 kap 1-5 och 7-9 §§

rattegangsbalken , tillarnpliga delar.

Enhgt 38 kap 8 § rattegangsbalken far ratten forordna att en allrnan

handling ska tillhandahallas om handlmgen kan antas ha betydelse som

bevis (edrtron)
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Ratten ska aven mom ramen for sm utredrungsskyldrghet enhgt 8 § FPL

se ttll att mal blrr sa utrett som dess beskaffenhet kraver. Ratten ska bl a.
se till att mget onodigt fors m I malet.

Onormalt lagt anbud

Om ett anbud forefaller vara onormalt lagt ska den upphandlande

myndigheten enhgt 16 kap 7 § forsta stycket LOU begara att leverantoren

forklarar clet laga pnset eller kostnaden.

Myndigheten ska enhgt andra stycket samrna bestamrnelse forkasta anbudet

om leverantoren mte pa ett tillfredsstallande satt har forklarat det laga pnset

eller kostnaden.

Arbetsrattsltga villkor

En upphandlancle rnyndighet far enltgt 17 kap I § fosta stycket LOU stalla

sarskilda rruljomassiga, socrala, arbetsrattshga och andra villkor for hur ett

kontrakt ska fullgoras,

Sarskilda villkor for fullgorande av kontrakt ska enhgt anclra stycket samma

bestarnmelse ha anknytrung till det som anskaffas i den mening som avses i

16 kap 2 § andra stycket LOU och anges I upphand lmgsdokumenten.

Ett nlldelrungskritenum ska enltgt 16 kap 2 § anclra stycket LOU anses ha

anknytrung till den vara, tjanst eller byggentreprenad som ska anskaffas om

kntenet I nagot avseende hanfor sig till clenna vara eller tjanst eller till

byggnadsverket under nagot skede av livscykeln.

I lagens forarbeten anges (prop. 2015/16· I 95 s 1117-118) att en

upphandlande myndighet har stora rnojhgheter att stalla villkor for hur ett

kontrakt ska fullgoras. Vtlka villkor som kan stallas far avgoras fran fall till

fall Utover anknytningen nll det som ska anskaffas ar de grundlaggande

upphand I ingsrattshga prtnciperna clet encl a som satter granser for vilka
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villkor en upphandlande rnyndighet far stalla Det mnebar bl.a. att villkoren

ska vara proportionerhga I forhallande till syftet Syftet med

bestammelserna om sarskilda arbetsrattshga villkor ar att sakerstalla skaliga

arbetsvillkor for de arbetstagare som utfor det arbete som avses i

upphandlingen och undvika att konkurrens sker med underrnaliga

anstallningsvillkor For att avgora vad som ar proportionerhgt for sadana

villkor kan den upphandlande myndigheten beakta t.ex. kontraktets art och

langd, arbetsforhallandena i den aktuella branschen och risken for att

arbetstagares villkor dumpas I konkurrensen om anbudet

Golvpnser

Hogsta forvaltningsdomstolen har i avgorandet HFD 2018 ref. 50 uttalat att

det star i strid med hkabehandlmgspnncrpen att ange att anbud med ett pns

under en viss ruva anses oskahgt lagt och mte kommer att antas, d v.s att

stalla ett obligatonskt krav pa att ett s k. golvpris inte far underskridas.

Onormalt laga priser ska bedomas genom det kontradiktoriska forfarandet

enhgt LOU i varje enskilt fall, och inte genom automatisk uteslutning.

Hogsta forvaltnmgsdornstolen har vidare bl a. uttalat foljande.

En leverantor som exernpelvis kan dra nytta av betydande stordnftsfordelar eller

som onskar pressa sina vinstrnargmaler for att kunna ta sig in pa en viss marknad

kan vilja konkurrera med ett lagt pris Ett obligatonskt krav som grundas pa ett

golvpris forhmdrar emellertid leverantoren fran att konkurrera med pnset eftersom

anbud under golvpnset automatiskt utesluts Ett sadant forfarande kan darfor leda

trll att leverantorer behandlas o lika Ett golvpris innebar ocksa att den

upphandlande myndigheten saknar rnojhghet att bedorna mkornna anbud I verklig

konkurrens med varandra. Myndigheten kan mte heller bedorna om ett anbud med

ett lagt pns ar seriost menat Det ar darfor I pnncip inte forenhgt med

likabehandlingspnncipen I l kap 9 § lagen (2007.1091) om offenthg upphandlmg

att ange ett golvpns.
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[ rattspraxrs som foljt efter Hogsta forvaltnmgsdomstolens avgorande har

det aven ansetts stnda mot hkabehandlmgspnncrpen att anvanda golvpns 1

en utvarderingsmode ll dar anbucl med lagre priser raknas upp till ett golvpns

vid utvarderrngen, da aven detta anses hindra leverantorer fran att

konkurrera med ett lagre pris (se t.ex. Karnmarratten i Goteborgs dom

den 14 december 2018 1 mal nr 2666-18)

Forvaltrungsrauens bedomning

Ed1t1on m.m.

Detar ostndigt i malet att Relrta larnnat ett anbud med ett betydlrgt lagre

anbudspns an ovriga anbud Det har inte framkornrrut att clet exakta

mnehallet i Rehtas prisbtlaga har nagon betydelse for de fragor som ar

forernal for rattens provning I detta mal. Bolagets yrkande om edition ska

darfor avslas, Forvaltrungsratten finner inte heller skal att begara 111 Relttas

anbudspnser 1110111 ramen for domstolens utredrungsskyldighet

Onormalt lfH~:t anbud

Av utrednmgen i ma let frarngar att Obo uppfattat att Rehtas anbud fore faller

vara onormalt lagt, och darfor begart en forklanng I enhghet med

16 kap 7 § forsta stycket LOU Sedan Reltta lamnat en forklaring som Obo

ansett godtagbar har Relrtas anbucl kvaltficerats for utvardermg Rehta har

1 s111 forklaring till Obo hanvisat till bl.a. marknadsstrategiska skal och s111a

rnojhgheter att som stor leverantor pa marknaden utnyttja stordriftsfordelar

Forvaltrungsratten bedorner att den forklanng Relua larnnat far anses

godtagbar. Det har 111te framkommit skal att anta att anbudet fran Relua inte

ar allvarltgt menat eller att det racier tvivel om Relttas vilja och formaga att

leverera enhgt kontraktet
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Forvaltrungsratten bedorner mot denna bakgrund att Obo inte agerat i strid

med nagon grundlaggande upphandlingsrattslig princip genom att godta den

forklaring Rehta lamnat och mte forkasta anbudet

Arbetsrattsliga villkor m.m.

En upphandlande myndighet har ratt att stalla arbetsrattsliga villkor for

upphandlmgskontraktets fullgorande. Savitt frarngar av utredningen i malet

har Obo valt att stalla vissa sadana villkor efter en helhetsbedornnmg av den

aktuella branschen och med beaktande av nsken for oskaliga arbetsvillkor

och snedvridning av konkurrensen I upphandlingen.

Forvaltmngsratten finner mte ska! att ifragasatta Obos bedornrung av

behovet av arbetsrattshga vrllkor. De villkor som Obo stallt i denna del far

enligt forvaltrungsrattens bedornning anses forenliga med de grundlaggande

principerna for offentlig upphandlmg och ha en sadan koppling till

upphandlmgsforernalet som kravs enligt bestammelserna I LOU

Bolaget har anfort att Obo stallt krav pa villkor enligt kollektivavtal som

gaiter en annan bransch an den som ar aktuell i upphandlmgen, och att detta

lett till att bolaget baserat sitt anbud pa for hoga loneruvaer

Av punkt AFC/D.34 1 forfragntngsunderlaget frarngar dock att arbetsgivare

kunnat uppfylla kraven genom att tillarnpa de arbetsrattsliga vrllkor som

framgar av kollektivavtal som omfattar yrkesgruppen och som ar aktuellt for

de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utforas enligt kontraktet.

Forfragningsunderlaget far enligt forvaltningsrattens bedornrung anses vara

nllrackhgt tydhgt I denna del. Det har inte heller i ovngt framkomrnit att

forfiagningsunderlaget vant otydhgt eller pa annat satt utformat I strid med

de grundlaggande upphandlingsrattslrga pr111c1perna. Det bolaget anfor om

uteblrvna pubhka svar pa vissa fragor angaende de arbetsrattsliga villkoren

med for 111te heller att det finns ska I for nagot ingnpande en hgt LOU.
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Golvpnser

Av punkt AFB 53 1 forfrdgrungsunderlaget framgar att lagsta ruvaer for

timpnserna ar forutbestamda. Om anbudsgivaren anger ett timpns under den

lagsta nivan kommer anbudsgivarens pris att raknas om autornatiskt till den

lagsta ruvan Obo har saledes till viss del trllarnpat s.k. golvpnser

Dessa golvpriser ar kopplade till anbudsutvardenngen, och 111te till ett

sadant obligatonskt krav for kvalificering till utvardering som var forernal

for Hogsta forvaltnmgsdomstolens provnmg I RA 2018 ref. 50 Aven detta

satt att anvanda golvpns hindrar emellertid leverantorer fran att fullt ut

konkurrera med pnset vrd utvardermgen och kan darfor leda till att

leverantorer behandlas olrka. Anbudsgivare som pagoda grunder kunnat

larnna ett lagre anbudspris an golvpriset kan vid anvandandet av en sadan

utvardenngsmodell hamna I ett sarnre lage an anclra anbudsgivare, oavsett

anbuclens respektive kvalitativa innehall Forvaltrungsratten bedorner mot

denna bakgrund att den utvarderingsmodell regronen anvant strider mot

I ikabehand lmgsprincipen

Bolaget har anfort att andra anbud bade kunnat lamnas I upphandlmgen om

golvpnser inte trllarnpats och att bolaget cla hade kunnat larnna det mest

ekonorruskt fordelaktrga anbudet De aktuella golvpnserna omfattar

ernellertrd endast en rrundre del av den totala anbudssumman. Det frarngar

av utrednmgen i malet att bolagets anbud mte hade rangordnats hogre aven

om bolaget larnnat anbudspriset noll kr for de poster dar golvpns tillarnpats.

Bolaget har mte heller anfort nagot som gor det nmligt att anta att bolaget

hacle kunnat utforma sitt anbud I ovriga delar annorlunda, och darrned larnna

det ekonorruskt mest fordelaktiga anbudet, om det mte forekornrrut

golvpriser I upphancllmgen Den bnst I utvardermgsmoclellen som

golvpnserna mnebar medfor darfor 111te att bolaget hd1t eller kan komma att

Iida skada. Det finns darmed inte skal for nagot ingripande enligt LOU

Bolagets ansokan om overprovnmg ska darfor avslas.
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta avgorande kan overklagas For information om hur man overklagar,

se bilaga (FR-05)

Hans-Erik Jonasson

F.d lagman

Foredragande har vant Erik Ludvigsson



Bilaga 1

t!l~Q SvERIGES DoMSTOLAR

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 I staliet
fran beslutets datum. Dec galler om beslutet
avkunnades vid en muntltg forhandling, elier
om ratten vid forhandltngen gav besked om
datum for beslutet.

For myndigheten raknas ttden allud fran
beslutets datum.

Observera act overklagandet maste ha komrrut
m till domstolen nar nden gar ut.

Vilken dag gar tiden ut?
Sista dagen for overklagande ar samma veckoclag
som nden borjar raknas. Om ru exernpelvis fick
de! av beslutet mandagen den 2 mars gar uderi ur
mandagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller pa en lordag, sondag eller
helgdag, nudsommarafron, julafron eller nyars
afton, racker det att overklagandet kommer m
nasta vardag.

Tank pa detta i mat om overprovning av
upphandling

I vissa fall kan myndigheten 1nga avtal efter
10 dagar fran det att domstolen avgJort malet
eller upphavt ctt mtenrmsnskt beslut, och 1

vissa fall far myndigheten 1nga avtal
omcdelbart. Efter att avtal har sluttts far
kammarratten intc overprova upphandltngen
Detta galler alltsa aven om ttden for
overklagande fortfaranclc galler

1 Iarrnare regler finns I den lag som galier for
malet, se rutan !angst ner pa nasta sida for
hanvisrungar

Gdr sa har

1. Skriv forvaltntngsrattens namn och
malnummer

2. Forklara varfor ru tycker att beslutet ska
anclras. Tala om vilken andnng ru vill ha
och varfor 111 tycker att kammarratten ska ta
upp ert overklagancle (las mer om
prov111ngsttlistand langre ner)

3. Tala om vt.lka bev1s 111 vill hanv1sa ttli.
Fork.Iara vacl ru vt.1.1 visa med vaqe bev1s.
Sktcka med sknftltga bevts som 111te redan
finns I malet.

4. Lamna namn och personnummer eller
organ1sat1onsnummer

Lamna aktuella och fullstand1ga uppg1fter
om var domstolen kan na er. postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om 111 har ett ombud, l::tmna ocksa
ombuclets kontaktuppg1fter

5. Sktcka eller lamna 1n overklagandet ttll
forvalt111ngsratten - adressen finns 1
beslutet.

Vad hander sedan?

Forvaltrungsratten kontrollerar att overklagan
clet kommtt 1n 1 ratt ttcl Har det kommtt 1n for
sent avnsar domstolen overklagandet. Det
tnnebar att beslutet gallcr

Om overklaganclct komm1t 111 1 ttd, sktckar
forvaltrungsratten overklaganclet och alla
hanclltngar I malct v1darc ttli kammarratten.
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Har ru tidigare fiitt brev genom forenklad
delgivning kan aven kammarratten skicka brev
pa detta satt.

Provningstillstand i karnrnarratten

Nar overklagandet kommer 10 till kammar
ratten tar domstolen forst stallrung till om
malet ska tas upp till provrung.

Kammarratten ger provrungstillstdnd 1 fyra
olika fall.

~
C
c t

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

• Domstolen anser att det mte gar att
bedorna om forvaltrungsratten domt ratt
utan att ta upp malet.

• Domstolen behover ta upp rnalet for att
ge andra domstolar vagledrung 1 ratts
tillampningen.

• Domstolen bedomer att det finns
synnerhga skal att ta upp malet av nagon
annan anledrung.

Om 01 znte far provrungstillstand galler det
overklagade beslutet. Darfor ar det vikngt att 1
overklagandet ta med allt 01 vill fora fram.

Viii ni veta mer?

Ta kontakt med forvaltrungsratten om 01 har
fragor Adress och telefonnummer firms pa
forsta sidan 1 beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.

For fullstandig mformanon, se:

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

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

• lag (2011 1029) om upphandltng pa forsvars- och
sakerhetsornrader, 16 kap.

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

• lag (2016:l 145) om offentlig upphandltng, 20 kap.

• lag (2016:1146) om upphandhng morn
forsorjmngssektorn, 20 kap.

i,.
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Bilaga B

d.l~Q SVERIGES DoMSTOLAR

HUR MAN OVERKLAGAR
Den som viii overklaga kamrnarrattens avgorande ska skriva till Hogsta
forvaltningsdornstolen. Skrivelsen stalls alltsa till Hogsta forvaltningsclomstolen men ska
skickas eller liimnas till kammarriitten.

Overklagandet ska ha kornrnit in till kammarratten inom tre veckor fran den dag da
klaganden flck del av beslutet. Om beslutet har meclclelats vid en muntlig forhanclling, eller
det vid en sadan forhandling har angetts nar beslutet kornmer att meclclelas, ska clock
overklagandet ha kommit in inom tre veckor fran den dag domstolens beslut meddelacles.
Ticlen for overklagande for clet allmarma raknas clock fn'in den clag beslutet meclclelacles.

Om sista dagen for overklagande infaller pa en lordag, sondag eller helgdag, midsommar-, jul
eller nyarsafton, racker der att sknvelsen kommer In nasta vardag (sondagsregeln)

For att ett overklagande ska kunna tas upp I Hogsta forvaltmngsdornstolen kravs att
provningsullstand meddelas Hogsta forvaltrungsdomstolen larnnar provnmgstillstand om det ar
av vikt for ledrung av rattstillamprungen att overklagandet provas eller om det finns synnerhga
ska! till sadan provning, sasorn att det firms grund for resrung eller att malets utgang I
kamrnarratten uppenbarlrgen beror pa grovt forbiseende eller grovt misstag.

Om provnmgstillstand mte meddelas star kamrnarrattens beslut fast. Detar darfor vrktigt att det
kl art och tydligr framgar av overklagandet t1 II Hogsta forvaltnmgsdornstolen varfor man anser att
provrungstillstand bor meddelas.

[ rnal om overprovnmg enhgt lagen (2011.1029) om om upphandlmg pa forsvars- och
Sakerhetsornradet, lagen (2016 1145) om offentlig upphandl mg, lagen (2016 I 146) om
upphandlmg 1110111 fors61Jn111gssektorerna ell er lagen (2016 1147) om upphandling av
koncess1oner far avtal slutas mnan t1den for overklagande av rattens dom eller beslut har !opt ut.
Vanl1gtvis far, da kam111arratten 111te har fattat nagot inten111ist1skt beslut 0111 att upphandl111gen
111te far avslutas avtal slutas omedelbart. [ de fall dar kammarratten har fattat ett inten1111st1skt
beslut 0111 att upphandl111gen 111te far avslutas, far avtal slutas nar t10 dagar har gatt fran det att
ratten avgiort malet eller upphavt det 111ten1111st1ska beslutet. Vici berakn111gen av de t10 dagarna
gall er sondagsregeln. Ett overklagande av rattens avgorande far 111te provas sedan avtal har slutits.
Fullstand1g 111format1on firms 1 16:e eller 20:e kap,tlet I de ovan ang,vna lagarna.

Skrivelsen med overklagande ska innehi\lla foljande uppgifter;

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell
annan plats dar klaganden kan nas for delg1vn111g lamnas om dessa uppg1 fter 111te t1d1gare uppgetts 1
malet. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om nagon person- eller adressuppg1ft andras ar det
viktigt att anmalan snarast gors till Hogsta forvaltn111gsdomstolen

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

3 de ska! som klaganden viii aberopa for s111 begaran om att fa provn111gst1llstand

4. den andnng av kammarrattens beslut som klaganden viii fa till stand och skalen for delta

5 de bev1s som klaganden viii i\beropa och vad han/hon viii styrka med va1Je sarskilt bevis.
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