
KRISTINESTADS STADSKONCERNS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR 

 

Allmänt 

 

Med små upphandlingar avses upphandlingar  

- där föremålet för upphandlingen inte kan upphandlas genom beställning inom ramen för 

redan existerande avtal (t.ex. med ramavtal och –arrangemang) 

- som inte upprepas flera gånger under t.ex. budgetåret 

- där föremålet för upphandlingen inte utgör en del av en större upphandlingshelhet. 

 

Små upphandlingars totalvärde (moms 0 %) ska underskrida de nationella tröskelvärdena: 

- 30 000 euro vid upphandling av varor och tjänster  

- 100 000 euro vid upphandling av social-, hälso- och sjukvårdstjänster 

- 150 000 euro vid upphandling av byggentreprenader 

 

Vid ovannämnda upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet tillämpas inte 

upphandlingslagen utan principerna om god förvaltning (förvaltningslagen 6 §), kommunallagens 

och EG-fördragets principer (öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering och 

proportionalitet). 

Vid små upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet behöver man inte 

offentliggöra ett upphandlingsmeddelande på annonseringskanalen för upphandling. I regel ska 

också de små upphandlingarna konkurrensutsättas.  

 

A) 

Små upphandlingar av varor och tjänster:  

Vid upphandlingar under 5 000 euro (alv 0 %) ska man såvitt möjligt dra nytta av marknaderna och 

handla i enlighet med allmänna goda ekonomiska upphandlingsprinciper. Gällande dessa 

upphandlingar ska man åtminstone göra en prisförfrågan t.ex. per telefon eller e-post.  

Vad dessa upphandlingar gäller behövs inget skriftligt upphandlingsbeslut eller upphandlingsavtal.  

På upphandlingar av vilkas värde är 5000 – 30 000 euro (moms 0 %) görs en skriftlig 

anbudsförfrågan till minst 3 leverantörer.  

Om upphandlingen fattas ett separat skriftligt upphandlingsbeslut, till vilket bifogas anvisningar för 

rättelseyrkande. 

 

B) Små upphandlingar av tjänster inom social-, hälso- och sjukvården 

Vid upphandling av tjänster inom social-, hälso- och sjukvården som underskrider det nationella 

gränsvärdet begärs anbud av en eller flera anbudsgivare.  

 

Vid upphandlingen av dessa tjänster kan man särskilt använda förhandlat förfarande. 

 

Vid upphandlingen av tjänster under 20 000 euro (moms 0 %) bör förhandlingar om villkoren och 

pris föras t.ex. per telefon. Vad dessa upphandlingar gäller behövs inget skriftligt 

upphandlingsbeslut.  

 

För upphandlingar till ett värde om 20 000 –100 000 euro ska uppgöras ett skriftligt och motiverat 

upphandlingsbeslut till vilket bifogas anvisningar för upphandlingsrättelse- och rättelseyrkande.  

 För dessa upphandlingar uppgörs också ett serviceavtal. 

 

Direktupphandlingar av ramavtalsleverantörerna inom den regionala upphandlingen 



Kristinestad deltar i Vasa stads regionala upphandlingsring och kommunerna har möjlighet att 

ansluta sig till avtalet även under pågående avtalsperiod.  

Centrallagerskötaren i Kristinestad är kontaktperson till nämnda upphandlingsring. 

För noggrannare information om de regionala upphandlingsringarna se upphandlingsanvisningarna, 

punkt 9 Gemensam upphandlingsorganisation. 
 

De upphandlingar, i vilka Kristinestad deltar inom ramen för det regionala avtalet, görs som 

direktupphandlingar av ramavtalsleverantörerna.  

För dessa upphandlingar fattas inget upphandlingsbeslut och sålunda behövs inga anvisningar om 

upphandlingsrättelse- eller rättelseyrkande.  

 

Upphandlingar inom projekt 

 

Vid upphandlingar inom projekt tillämpas förutom dessa anvisningar även de anvisningar som 

förutsätts i finansieringsbeslutet. 

  

Uppdatering av befintlig tjänst eller vara 

 

Uppdatering av befintlig tjänst eller vara förutsätter inte konkurrensutsättning utan kan göras som 

direktupphandling.  

 

Allmänna principer för begäran av anbud 

 

En grundläggande förutsättning för en lyckad konkurrensutsättning av upphandlingar är att 

beställaren som företräder den upphandlande enheten har klarlagt upphandlingens innehåll och dess 

effekter på den upphandlande enhetens verksamhet. Dessutom bör beaktas att tillräckligt med tid 

reserveras för upphandlingsprocessen. Innan anbudsförfrågan skickas bör den upphandlande 

enheten utöver att fastställa upphandlingens innehåll också kontrollera att alla centrala faktorer i 

upphandlingen är genomtänkta, till exempel upphandlingsförfarandet, avtalsvillkoren och 

urvalskriterierna. Innehållet får i regel inte ändras under upphandlingstävlans gång. 

  

Upphandlingsbeslut och delgivning 

 

I ovannämnda upphandlingar i vilka förutsätts ett skriftligt upphandlingsbeslut fattas beslutet av det 

organ eller den tjänsteinnehavare som i en förvaltningsstadga fått beslutanderätt i 

upphandlingsfrågor. Upphandlingsbeslutet uppgörs enligt de allmänna principerna för god 

förvaltning. Av upphandlingsbeslutets motiveringar ska framgå varför ett visst anbud har utsetts till 

vinnande anbud.  

I beslut gällande små upphandlingar ska bifogas anvisningar om upphandlingsrättelse- och 

rättelseyrkande.  

 


