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Upphandlingspolicy
Denna upphandlingspolicy samt Tillvä xtverkets rutiner vid upphandling grundar sig på
ett antal lagar och fö reskrifter.
Dessa ä r bland annat:
 Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
 Fö rordning (SFS 1998:796) om statlig myndighets inkö pssamordning
 Riktlinjer frå n Konkurrensverket
Utgå ngspunkt fö r all upphandling ä r att Tillvä xtverket ska behandla leverantö rer på ett
likvä rdigt och icke‐diskriminerande sä tt samt genomfö ra upphandlingar på ett ö ppet
sä tt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ö msesidigt erkä nnande och
proportionalitet iakttas.
Syftet med Tillvä xtverkets upphandlingspolicy ä r att sä kerstä lla ett affä rs‐ och hå llbart
upphandlingsfö rfarande vid Tillvä xtverket utifrå n de lagar och fö reskrifter som gä ller.
Må let fö r Tillvä xtverkets upphandlingsverksamhet ä r att tillgodose behovet av varor och
tjä nster till lä gsta mö jliga kostnad inom de ramar samt kvalitets‐ och hå llbarhetskrav
som gä ller fö r respektive tjä nste‐ och varuområ de.
En bedö mning av behovet gö rs utifrå n de tillgå ngar och den kompetens som finns inom
hela Tillvä xtverket.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lagen om offentlig upphandling gä ller fö r all upphandling som gö rs inom Tillvä xtverket.
Upphandlingslagen faststä ller att all upphandling ska gö ras med utnyttjande av de kon‐
kurrensmö jligheter som finns.
Med upphandlingar avses kö p, leasing, hyra eller hyrkö p av varor eller tjä nster (ej fast
egendom). Upphandlingarna ä r formbundna och avsteg frå n reglerna kan prö vas av fö r‐
valtningsdomstol, som kan besluta att upphandlingen ska rä ttas eller gö ras om. Dessu‐
tom kan skadestå ndsskyldighet uppstå mot anbudsgivare som lidit skada.
De viktigaste reglerna i lagen om offentlig upphandling ä r:
 krav på internationell annonsering i databasen Tenders Electronic Daily
(TED)om upphandlingarna ö verstiger vissa trö skelvä rden (beloppsgrä nser).
 prö vning av anbud ska grundas på antingen lä gsta pris eller det ekonomiskt
mest fö rdelaktiga anbudet med hä nsyn till kriterier så som pris och mervä rden.
De kriterier som ska tillmä tas betydelse vid prö vningen skall anges i
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fö rfrå gningsunderlaget.

Övriga lagar och bestämmelser
Vid affä rsuppgö relser mellan Tillvä xtverket och dess leverantö rer av tjä nster ska
Tillvä xt‐ verkets framtagna villkor "Allmä nna villkor". Avsteg frå n villkoren ska prö vas
av jurist på enheten juridiska tjä nster.
Branschavtal vid varuupphandling och tjä nsteupphandling få r anvä ndas men ska grans‐
kas av jurist alternativt upphandlingsfunktion innan upphandling på bö rjas.

Affärsmässighet
En effektiv upphandling fö rutsä tter samverkan mellan verksamhetsansvariga och upp‐
handlingsfunktionen. På så sä tt tillvaratas produktspecifik och kommersiell kompetens
på bä sta sä tt. Upphandlingen kan dä rigenom genomfö ras på det affä rsmä ssigt mest fö r‐
delaktiga sä ttet.
Må let att tillgodose Tillvä xtverket med varor och tjä nster till lä gsta mö jliga kostnad
inom de ramar och kvalitetsmå l som rå der innebä r att:




Leverantö rer som anlitas ska vara kompetenta, solventa och ö vrigt bedö mas
kunna fullgö ra sina å taganden på ett bra sä tt.
Upphandling ska utfö ras av tjä nstemä n vid Tillvä xtverket med goda kunskaper
om offentliga upphandlingsregler, hö g verksamhetskompetens samt tillä mpa en
god affä rsetik.
Avsteg frå n Tillvä xtverkets ramavtal få r inte ske genom anvä ndande av tillfä lliga
priserbjudanden frå n andra leverantö rer.

Upphandling och hållbar utveckling
Tillvä xtverket medverkar till en lå ngsiktigt hå llbar utveckling genom ansvarsfulla och
medvetna upphandlingar (hå llbar upphandling). Upphandlingsarbetet anvä nds
strategiskt fö r att bidra till social utveckling, miljö ‐ och klimatdriven affä rsutveckling
och en etisk hå llbar produktion av varor och tjä nster.
Tillvä xtverket frä mjar innovationer fö r att mö ta framtida utmaningar inom miljö och
till‐ vä xt samt stä ller krav på lå ngsiktigt hå llbara lö sningar.
Vå rt må l ä r att stä lla miljö krav och sociala krav som ä r relevanta, effektiva och
uppfö ljningsbara. Tillvä xtverket ska i fö rsta hand anvä nda upphandlingsmyndighetens
hå llbarhetskrav alternativt de hå llbarhetskrav som ä r framtagna av Europeiska
kommissionen. I vå ra riktlinjer finns mer information kring ansvar och genomfö rande.
Miljö krav så vä l som andra krav få r inte vara diskriminerande, oproportionerliga eller på
annat sä tt strida mot LOU.
Nä r vi avropar frå n Statliga ramavtal gä ller samma kravnivå som nä r vi sjä lva
upphandlar.
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Upphandlingsrutiner vid Tillväxtverket
Tillvä xtverkets upphandlingsrutiner ska fö ljas av den upphandlande enheten.
Lä s mer om hur du upphandlar på intranä tet.

Leasing och andra finansieringsformer
Ett avtal om hyra eller hyrkö p (leasing) få r trä ffas under fö rutsä ttning att det, sett ö ver
hela den ekonomiska livslä ngden, leder till en lä gre kostnad fö r Tillvä xtverket ä n
anskaffning genom kö p.

Ramavtal
Fö r varor och tjä nster som Tillvä xtverket upphandlar ofta, i stor omfattning eller som
uppgå r till stora vä rden ska det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som
effektiviserar upphandlingarna. Dä rvid ska små och medelstora fö retags mö jligheter att
delta i upphandlingar sä rskilt tillvaratas och beaktas.
Vid ramavtal som ingå tts med fler ä n två leverantö rer så finns alltid en avropsordning
reglerad i ramavtalet. Antingen ä r bestä llaren skyldig att avropa enligt:



prioritetsordning (den leverantö r som fick hö gsta poä ng i ramavtalet tillfrå gas i
fö rsta hand, om denne inte kan leverera så tillfrå gas två an och så vidare), eller
fö rnyad konkurrensutsä ttning (samtliga leverantö rer tillfrå gas). Tiodagarsfrist
tillä mpas.

Avtalsdatabas
Tillvä xtverkets ramavtal ska, via upphandlingsfunktionen, lä ggas in i Tillvä xtverkets
avtalsdatabas.

Tillämpning av villkoren
Tilldelning av ett kontrakt på grundval av ett ramavtal med flera leverantö rer dä r alla
villkor inte ä r faststä llda, ska om inte sä rskilda skä l fö ranleder annat, ske i enlighet med
en i ramavtalet faststä lld rangordning eller annan anvisning.
Aven hä r finns mö jlighet att komplettera villkoren inom ramen fö r avtalet i enlighet med
vad som ovan angivits om skriftligt samrå d vid avtal med en enda leverantö r

Ansvarsfördelning
Respektive enhet ansvarar fö r de tekniska krav som stä lls på varan eller tjä nsten under
upphandlingen. Upphandlingsfunktionen svarar fö r de formella, kommersiella krav som
stä lls under upphandlingen.
Lä s mer om ansvarsfö rdelning i GD:s arbetsordning på intranä tet under Ledning och
styrning/Styrande dokument.
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Avrops‐ och upphandlingsplan
Avdelningarna/enheterna ska utarbeta tertialvisa avrops‐ och upphandlingsplaner som
lä mnas till upphandlingsfunktionen.

Kompetens
Tillvä xtverkets personal ska av upphandlingsfunktionen erhå lla kontinuerlig utbildning
fö r att kunna genomfö ra upphandlingar på ett lagenligt och affä rsmä ssigt sä tt.

MBL
Upphandlande enhet har informationsplikt vid upphandling enligt
Medbestä mmandelagen (MBL).

Övrigt
Avvikelser frå n denna policy skall skriftligen motiveras och tillstä llas
upphandlingsfunktionen.
Fö r mer information, kontakta upphandlingsansvarig eller gå till upphandlingssidorna
på intranä tet under Jag vill/Upphandla varor och tjä nster.
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Riktlinjer avseende Hållbarhetsaspekter i upphandling
Rutin för miljökrav vid inköp och upphandling
Syfte
Syftet med denna rutin ä r att beskriva hur miljö krav ska stä llas, utvä rderas och fö ljas
upp vid inkö p av varor och tjä nster på Tillvä xtverket

Omfattning/avgränsning
Rutinen omfattar upphandling och inkö p inklusive avrop frå n ramavtal.

Möjliga/relevant krav när vi upphandlar själva
Vå rt må l ä r att stä lla miljö krav och sociala krav som ä r relevanta, effektiva och
uppfö ljningsbara. Tillvä xtverket ska i fö rsta hand anvä nda Upphandlingsmyndighetens
hå llbarhetskrav alternativt de hå llbarhetskrav som ä r framtagna av Europeiska
kommissionen.

När vi avropar från Statliga ramavtal
Samma kravnivå som nä r vi sjä lva upphandlar. Om Tillvä xtverkets kravnivå ä r hö gre
skall denna gä lla som utgå ngspunkt.

Riskklassning av ramavtal utifrån sociala aspekter
Klassificera tjä nster/områ den utifrå n sociala riskfaktorer. Nä r vi stä ller sociala krav i
vå ra upphandlingar har vi dels ett nationellt perspektiv som rö r arbetsfö rhå llanden i
Sverige, och dels ett globalt perspektiv som omfattar mä nskliga rä ttigheter och
arbetsvillkor i globala leverantö rsled. Det ä r viktigt att de krav som stä lls ä r relevanta
och uppfö ljningsbara.

Ansvar
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Enheterna/enhetschefen ansvarar fö r planering, genomfö rande, uppfö ljning och
dokumentation av upphandlingar ö ver och under direktupphandlingsgrä nsen.
Upphandlare ansvarar fö r stö d till enheterna vad avser miljö krav vid
upphandlingar och inkö p.
Hå llbarhetsansvarig ansvarar fö r att sammanstä lla stä llda miljö krav i
”Miljö kravlista”.
Upphandlare och Hå llbarhetsansvarig ansvarar fö r att lokala rutiner fö r inkö p
och upphandling finns som beskriver hur miljö krav beaktas och hur detta
dokumenteras.
Enheterna ansvarar fö r att fö lja gä llande regler vid inkö p och upphandlingar
och att miljö krav stä lls dä r så ä r mö jligt.

Genomförande




Information om Inkö ps‐ och upphandlingspolicy fö r Tillvä xtverket samt rutiner
fö r hur inkö p och upphandlingar ska genomfö ras finns på Tillvä xtverkets
webbplats
Miljö krav som stä llts i upphandlingar dokumenteras i ”Miljö kravlista” se
bilaga/Intranä t.
Miljö ‐ och sociala krav i offentlig upphandling finns till viss del upprä ttade hos
Upphandlingsmyndigheten. Dessa kan anvä ndas om de ä r relevanta fö r
upphandlingen och inkö pet. Se: www.upphandlingsmyndigheten.se fö r mer
information. Tillvä xtverket beaktar dessa krav vid framtagande av egna
miljö krav.

Miljökravlista
Miljökritiska upphandlingsområden
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Taxiresor med tillhö rande tjä nster
Flygresor
Tjä nstefordon och fö rmå nsbilar
Fordonsfö rhyrning
Mö bler
Kontorspapper
Allmä nt kontorsmaterial
Tryckeritjä nster
Hygien och stä dartiklar
Profil‐ och present
Servrar
Klienter, datorer, bildskä rmar och surfplattor
Dokumenthantering 2012 (skrivare, MFP programvaror och tjä nster)
Nä tverksprodukter
AV‐produkter
Stä dtjä nster
Bemanningstjä nster

