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Ltinsstyrelsen sha gtira om handlflggningen av iinnu inte
slututbetalda bredbandsiirenden.
Bakgrund
(Fcirordnittg(zoo7:48r)
finns sfirskildaleglerfdr
I landsbygdsfcirordningen
somhar en offentligfinansieringsom
upphandlingi bredbandprojekt
iiverstiger2oo ooo euro.Jotdbruksverkethar uppdateratdelal av
om
om hur liilsstygelsenslcautrcdaanscikningar
rutin'sbeskrivningen
utbetalningav stiiil.
Detta innebdratt aIIa uan'oroch tjiinster soming&r i proielctetslca
upphandlas,
Liinsstylelsenkommer att g&igenomditt projekt ftir att kontrollera att
reglernafiir upphandlingftiljts. Diireftertarvi ett nytt beslutom utbetalning'
Om reglernainte har frifitskan detbli alrtuelltmedett avdragpSpengarna.
inte upphandlarp&
Om du somsrikandeinte har riitt upphandlingsunderlag,
r?ittslitt eller inte l<anta fi'am dokumentationsomvisar att ni upphandlatp&
rltt s[tt, bdr ni secivervilka mrijligheterni har att riitta upphandlingen.
Exempeivisgenomath
-skliva tiliigg till avtalsorninneh&llerdevillkor som
luiver,
landsbygdsftirurdningen
-avbrytap$giendeupphandlingf<iratt g6raom den'
Ni bdr i frirsta handlcontaktaeraleveranttiler fdr att sevill<amdjlighetersom
finns fiir att rltta eller gilra orn upphandlingenfor att minskaantalet
anmiirlmingar.
Liinsstyrelsen vill att ni svarar pfi de frfigor vi skickar med i detta
brevsamt att ni kompletterar med dokument och intyg sorn tillhtir
upphandlingen.
Vi vill ha svar inom ro arbetsdagar fi'fln ovanstflende datum.
Bilaga
GrundplinciperLOU, Kontlollfrfrgorupphandling

Liinsstyrelsen
Vlstcrnorrland
Postadress:
87186Herndsand
19
Besiiksadressl
Nybrogatan
15I Pumpbacksgatan

90 00
Tetefon:0611-34
93 72
FaK0611-34

E-postrvastemorrland@lansstyretsen.se
se/vasternorrtand
www tansstyre{sen.

viktig information titl dig som ska gora upphandlingar i ett
bredbandsproiekt som har en offentlig medfinansiering som
tiverstiger 2BO000 euro.
i LOU
mAstefiilia grundprinciperna
Din upphandting
Niir du upphandlarvaror och tjiinsterfor ditt projekt mdstedu folja principernai lagenom
offentligupphandlingQ0A7:fi9 l). Principernafcilklarasnedan.
1 . Principenom transparens(att genomfiilaupphandlingenpi ett iippetsiitt)
Du ska gelomfiira upphandlingenpi ett cippetsiitt. Det innebiir att upphandlingen
ska gdraskiind for marknadenpi ett s6 bra siitt som lrtijligt sd att sA mAngason
mdjligt kan llimnaarrbud.
ska ocksfi innehilla alla laav och villkor som du kotnmer att
Anbudsftirfi.frgan
anvtindaniit du utviirderalanbnden.Du miste ha med villkoren rpdanvid anbudet
for att det skavara tydligt for de somttinker liimna anbnd,vilka villkor sornkommer
att stiillas om de ska tickna avtal med dig och vilka laiteriel' som dems anbud
kommeratt vlrderasefter.
kommnnikationsoperatorska annonsefas p6 en
" Upphandlingen av
i helaEU, utandetttickermed
infirnetsajt.benbehdverinte varaannonsemd
inom Sverige'
att deniir annonserad
o upphandling av andra varol och tjiinster ex. byggnationensi ska
uppt anOfingenannonsefasminst i lokaltidning eller p6 en motsvarande
ilternetsajt.Det riicker diirfor inte att ringa ett antalleverantdter,annonsera
hemsida.
pi sin egenhemsidaellerpAkommunens
Princlpen om icke-diskrlminering
det ir:nebiiratt du barafdr stiilla upp villkor i din
Ingel leverantdrfar diskrimineras,
anludsforfrigansom iir relevantat ex si ffrr man inte sltrivaatt def slcavara bara
svenskaleveraniorersomfHrliimnaanbudeller att lokalaleverantiirerinom ett visst
geogtafisktomridehar foretriide,
3. Principenom lihabehandling
Alla leverantdrersom vill ltimna anbud ska behandlaslika och ges samma
ligger ute s6 fir du inte
forgtsiittningar.Det innebiiratt s6 liinge anbudsforfrdgan
pd
frdgororn en potentiell
svara
Du fdr sjiilvklart
ftir.haldla*eA oftu leverantdrer.
undrarnigot, mendu fdr inte iindra,liiggatill eller ta borl villkor eller
anbuclsgivare
fonrtstiitningari anbudforfr8gan.Om du behdverAndradin anbudforfrigans&mAste
sdatt alla fih samrnainfonnation.
du goraenny annonsering
Principenom proPortionalitet
De krav eller villkor somdu har i din anbudfodriganmfrstevatareievantdvs.ha ett
ochdet miste varai rinlig proportiontill
meddet somupphandlas
natgrligtsarnband
det sJm ska upphandlas.I din anbudforfr8ganlcan du stiillas laav pi att
leverantdrernarlu ttu en viss kornpetenseller elconomisksta&rs,men det tir
opropottionellt villkor om laavet pi kompetenstir att en gliivmaskinist ska ha en
mugiut"t"^umeneller att en leverantdrmdsteredovisaden ekonomiskastatusenpi
Om det finnsm8ngaolika typerav de varoreller tjiinstersom
sinaunderleverantcirer,
niv6npAdessa,
du behdversAbor du viilja denliigstagodtagbara

5. Principenom timsesidigterhflnnande
Principeninnebiiratt ntygoch certifikatsomutfiirdatsav en behorighuvudmani en
annanmedlemsstatoeksi ska godkiinnasi Svetige.Det betyderatt om du fdr ett
anbudfrdn en utl?jndskleverantrirs6 ffir'du inte sofierabort den levemnttilenfor att
denintehar svenskaintyg eller certifikat,Det kant ox varaen behtirighetfijr ett visst
men det lcanocksi handla
eller ett intyg sornvisaren visshornpetens,
arbetsmoment
sltainte irellerbehovasltaffasig
om intyg om en ekonomiskstiillning.Leverantdren
certifikat.
svenslca
motsvarande
Kriterier som du kan behdva ha i din uptrlhanclling
men du fir oclcs6s?ittaupp egna
Du miste ha med vissa kriterier i din anbudsforfrdgan,
eller optoportionella.
diskliminerande
inte
fdr
vara
kritetier
dina
egna
ihig
att
I(om
laiterier.
ska &r bed6maoch utviitderarlem innan dn
Niir du fatt in alla anbudfrdn leverantcirema
viiljer villcenleverantorsom ska f6r uppdraget,Fdr att uppfylla principen om oppenhetmdste
du gdradin viirderingskriftligen t ex skriva ett protokoll.
r

l(riteriet begiirt pris sha finnasmeelI anbudet

Det hiir kriterlet giiller fiit alla upphandlingarsom du gdr. Du mf;steha med det
begiirdapriset som ett kriterirun, orn du inte har det kan du fd ett avdmgpfl ditt
stddbelopp.
c Iftiterierna skavara inbiirdesviktade
somdu g<ir.Niir du utviirderaranbuden
Det hiir laiteriet giiller ftr alla upphandlingar
skadu vikta clein.Det betyderatt du ska tala om betydelsende har i forh&llandetill
varandraniir du bedtimerett anbud.Du mf,steha med det begiirdapriset som ett
kriterium,om du inte hardetkan du f[ ett avdragpAditt stiidbelopp.
Det iir siillansomett anbudvinnerenbartp6 gmndav att dethar det liigstapriset,ofta
finns detandrakrav somiir vihtigaatt viiganiir du beddmervilket anbudsomHrtotalt
settmestekonomislctfordelaktigt.
Du kan siigaatt ett lfliterium iir det
Diirfor behoverdu anviindaett viktningssystem.
och det fAr diirfor h6gstviktning och noll pd de ovriga,men det vanligaste
vilctigaste
iir att anviindaett procenttaloch ett poiingsystem.
Niir dg utvlirderardina arrbudiir det enldastatt sloiva ett protokoll diir du sufilmeraf
och forklararhur du utviirderaranbudenoch vem somvrurnit.
.

Urvalshriteriet bredbandefshvalitet och omfattning
Det hiir lniteriet giiller f6r alla upphandlingatsom du gdr. Med loiteriet bredbandets
kvalitetoch omfattningmenasbddekvalitetmaterialoch pd utforandctav det fysislca
av ntitetupphandlas.
niitet.Du behdverbaraanviindakriterietniir sjiilvabyggnationen
r

Urvalskriteriet tidsperiod fdr tjiinsten

upphandlas.Det anviiuds
Detta laiteriurn giiller bara niir kommrnikationsoperatcir
alltsd inte niir man upphandlar till exempel griivning eller material.
for att skotaden tekniskadeleni niitet,slcapa
upphandlas
I(ommunikationsoperatorcn
att fa ut sina
for tjiinsteoperatdrerna
gor
mdjligt
det
som
bredbandssignalen
till lamderna.
bredbandstjiinster
r

Urvalshriteriet pris till slutanviindaren

upphandlas.I(r'iteriet
Detta laiterium giller bara niir kommunikationsoperatoren
varje anslutning.
att
debiteras
pris
komrner
som
vilket
leverantolen
anger
innebiiratt
lijttareatt
blir
anbuden
pE
siittet
si
priset
hiir
det
ombedsatt ange
Niir leverantdrerua
j iimforafor stodmottagaten.

Villkor som du kan behiiva ha i din upphandling
Nedanfiiljer en beslaivningav vilka villkor som du m6steha med, for villcatjiinsterde iir
tilliimpligaochhur du skakontrolleraatt villkoreniir uppfyllda.
o Villkoret att flera operat0rerska kunna anviindabredbandetsamtidigt
Villkoret giiller for densorniigerniitet.
sdatt fler iin en operatdrfiir plats
Villkoret innebliratt niitetskavaradimensionerat
i niitetochkan fe tiilhtidetill svarlfibereller bitstrom.
c Villlcoret att tredjeparfs-opet'atiirerslcabeviljas grosslsttilltriide
Det hdrvillkoret fimrs
Villkoret giiller:for avtaletmedkommunikationsopetatriren.
ftir att n5tet ska vara iippet. Oppenheteni niitet iil viktig fbr att inte stddet ska
p6 marknaden.
Pengarna
somdu fA skahjiilpatill att skapa
snedvridakonlcurrensen
ochbehoveranviindaniitetges
som
vill
alla
diirfol tir detviktigt att
en alhnlirurytta,
mrijlighet till det,
iir den som skiiter otn och skaparsignalemai niitet,
I(ornmunikationsoperattiren
iblandkallasdetfijr att "lysaupp" niitet.
Det kan varatill
kallastjiinsteoperatrir.
Den sornvill siiljasjdlvabredbandstjiinsten
siiljer sina tjiinster genom
exempel Telia eller Tele2, TJiinsteoperatdren
roll iir
Man kan siigaatt kommunikationsoperatijrens
kommunikationsoperateiren.
att slcickatjiinsteni niitet,
fdr inte siiga nej till en tjiinsteoperutorsorn vill
En kommrmikationsopemtor
komma in i niitet och stiija tjfinster tex bredband, telefoni och TV.
fEr
i dettafali. I(ommrurikationsoperatdren
iir alltsi tredjeparten
Tjiinsteoperattiren
for att shiclcatjiinsteri niitet,menbaratill ett rimligt
ta betaltav tjiinsteoperatiiren
plis, senedanvadsorngiillerpdssiittningen.
e Yillhoret att anbudsgivarenska flta sig att ha separat redovisning fiir
somiir kopplattlll antrudetunder fernfir
verl<samhet
ochdetfinnsfor att
Villkoret giiller fiir avtaletmedkommunikationsoperatoren
pfrmarknaden
inte snedvlids.
siikerstiillaatt konlcunensen
ooh Post-och telestyrelsenska kunna folja upp vilken
Fdr att Jordbmksverket
eventuell vinst som en leverantor gjorl s& miste utgifter och intiikter lor det
aktuellantitetlnnna s6rskiljasi bokforingenhosleverantoren'
blir stdrreiin
Det iir viktigt att du har medvillkoret for om vinstenfor bredbandet
bstaia
tillbaka
arbetet
riksgenomsnittetslca anbudsgivarensorn har utforl
till dig eftersomdu i din tur kanbli dterbetalningsskyldig.
mellanskillnaden
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