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Upphandlingsanvisningar för Kristinestad fr.o.m. 1.8.2015  

 
Kristinestad genomför sina upphandlingar på ett målinriktat sätt som är totalekonomiskt sett mest 

fördelaktigt för organisationen. Upphandlingsanvisningarna gäller hela stadskoncernen.  

Upphandlingen styrs av gällande lagstiftning, Kommunförbundets allmänna 

upphandlingsanvisningar, allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE) och dessa 

upphandlingsanvisningar: 

∗ Lagen om offentlig upphandling (348/07, ändrad 321/2010) ”upphandlingslagen”. 

∗ Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 349/2007, 

ändrad 322/2010) ”försörjningslagen". 

∗ Kommunallagen (365/95).  

∗ Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/99). 

∗ Kommunförbundets allmänna anvisningar för upphandlingen 2010. 

∗ Kristinestads förvaltningsstadga 2013 och därefter gjorda ändringar. 

* Centralernas instruktioner 

∗ Koncerndirektiv för Kristinestad 2013, uppdatering 2015. 

∗ Eventuella avtal om gemensam upphandling på regionkommunnivå osv. 

Upphandlingsanvisningarna ger anvisningar om upphandling av både varor och tjänster. Då det 

gäller upphandling inom försörjningssektorn såsom nätverksamhet inom vatten- och 

energiförsörjning tillämpas försörjningslagen (349/07). Upphandlingsanvisningarna tillämpas också 

på de gemensamma anskaffningarna för Kristinestad som nämns i punkt 9. 

 

I den praktiska upphandlingsverksamheten tillämpas och poängteras den offentliga sektorns 

principer för god upphandling som ingår i kommunernas allmänna anvisningar om 

upphandling:  

* kostnadsmedvetenhet och funktionalitet som utgångspunkt  

* konkurrensutsättningen förbereds i enlighet med upphandlingslagen 

 

1.1. Indelning av upphandlingarna 

1.1. Upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet 

 

 

 

 

 

 



* upphandlingar som underskrider 30 000 euro  

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

* under 150 000 euro vid upphandling av byggentreprenader  

 

1.1.1. Upphandling som överstiger 5000 euro 

* anbudsförfrågan sänds till 3-5 serviceproducenter eller varuleverantörer 

* anbudsförfrågan offentliggörs också på kommunens hemsida 

* svaren som begärs per e-post ska sändas till kommunens officiella adress  kristinestad@krs.fi eller 

nämndens officiella e-postadress. 

* upphandlingsbeslutet fattas på basen av de kriterier som nämns i anbudsförfrågan. 

Se även Kristinestads anvisningar för små upphandlingar. 

 

 

1.2. Upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet 

* över 30 000 euro vid upphandling av varor och tjänster 

* över 100 000 euro vid upphandling av social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa 

utbildningstjänster 

* över 150 000 euro vid upphandling av byggentreprenader  

 

1.3. Upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde 

* 193 000 euro vid upphandling av varor och tjänster 

* 4 845 000 euro vid upphandling av byggentreprenader  

 

1.4. Upphandling inom försörjningssektorn (349/07)  

* bl.a. nätverksamhet inom vatten- och energiverk 

 

1.4.1. Upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden, försörjningssektorn 

* 387 000 euro vid upphandling av varor och tjänster 

* 4 845 000 euro vid upphandling av byggentreprenader 

* vid upphandling som överstiger tröskelvärdet tillämpas försörjningslagen (349/07) 

 

 

1.4.2. Upphandling som understiger EU:s tröskelvärden, försörjningssektorn 

* tillämpas Kristinestads upphandlingsanvisningar (punkterna 1.1 och 1.2.) 

 

2. Innehållet i anbudsförfrågan 

* innehållet i anbudsförfrågan ska vara tydligt 

* i första hand används öppet förfarande och om det inte är möjligt används selektivt förfarande  

* den upphandlande enheten bestämmer kraven för upphandlingen från fall till fall 

* utvärderingskriterierna bestäms och poängsätts om urvalskriteriet inte är det förmånligaste priset  

* avtalet och dess villkor 

 

3. Annonsering om anbudsförfrågan 

* alla upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet måste annonseras via 

annonseringskanalen HILMA, på adressen hankintailmoitukset.fi och därefter på Kristinestads 

hemsida www.kristinestad.fi . 

* konkurrensutsättningen av tjänster annonseras också vid behov i lokaltidningarna och andra 

tidningar. 

 

mailto:%20kristinestad@krs.fi


Vid annonseringen av anbudsförfrågan ska beaktas de förfaringssätt som gäller för det valda 

anbudsförfarandet (öppet, selektivt eller förhandlat förfarande) i enlighet med upphandlingslagen.  

 

 

 

4. Behandling av anbuden 

* de inlämnade anbuden ska behandlas på ett jämlikt och rättvist sätt 

* försenade anbud returneras oöppnade, åtgärden antecknas i öppningsprotokollet? Vad säger 

lagen? 

* anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan förkastas och detta meddelas till anbudsgivaren 

* anbudsjämförelsen utförs på ett jämlikt sätt och i tillräcklig omfattning 

* Dokumentering av anbuden: 

 anbudsförfrågan 

 anbud 

 öppningsprotokoll 

 anbudsjämförelse med motiveringar 

 upphandlingsbeslut 

 

5. Upphandlingsbeslut och verkställande 

∗ upphandlingsbeslutet fattas inom ramen för förvaltningsstadgan och antecknas i 

myndighetsbesluten 

∗ upphandlingsbeslutet verkställs i enlighet med lagen 

∗ sökande av ändring och rättelseyrkande i enlighet med lagen 

∗ konkurrensutsättning av upphandlingar som överskridit tröskelvärdet annonseras 

upphandlingsbeslutet också i den offentliga tidningen. 

 

6. Handlingarnas offentlighet och framläggning till påseende 

* handlingar som gäller upphandlingen ska uppgöras i enlighet med reglerna om allmänna 

handlingars offentlighet 

* anbudsförfrågan är offentlig då den undertecknats 

* utredningar som gjorts för upphandlingen, entreprenaden och behandlingen av anbudsdokumentet 

är offentliga för allmänheten då avtalet undertecknats 

* handlingarna är offentliga för parterna då upphandlingsbeslutet fattats 

* skriftliga upphandlingsbeslut inklusive motiveringar ska vara offentligt framlagda och 

information om dem ska ges på det sätt som kommunallagen och upphandlingslagen förutsätter. 

 

7. Upphandlingskontrakt 

* uppgörs skriftligen och undertecknas då upphandlingen vunnit laga kraft eller i enlighet med skilt 

verkställighetsbeslut. 

 

8. Dokumentering och uppföljning av upphandlingen 

* upphandlingshandlingarna förvaras i enlighet med arkivstadgan och arkivplanen 

* verkställandet av upphandlingen måste uppföljas och vid behov reklameras bristerna 

* upphandlingshandlingarna förvaras 10 år efter att garantitiden upphört eller efter 

överlåtningstidpunkten. 

Förvaringstiden för handlingar i anslutning till EU-projekt är 10 år efter utgången av den 

planeringsperiod då den sista stödraten utbetalats. 

Handlingarna till ett förfallet anbudsförfarande kan förstöras efter två år. 



 

9. Gemensam upphandlingsorganisation  

Kristinestad deltar i följande gemensamma upphandlingsorganisationer: 

* Vasa stads upphandlingsring ( ) 

* upphandlingsringarna inom social- och hälsovården ( ) 

* KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal 

* adb-gruppen? ( ) 

* tekniska sektorns upphandlingsringar (bl.a. Botniarosk )  

* bildningssektorns materialupphandlingar (skolböcker m.m.) 

* eventuella (regionala) program- o.dyl. upphandlingar  

 

10. Upphandlingsarbetsgruppen (förslag) 

Upphandlingsarbetsgruppens medlemmar: 

 Tekniska direktören  

 Bildningsdirektören 

 Vård- och omsorgsdirektören  

 Förvaltningsdirektören 

 Stadsjuristen 

 Centrallagerskötaren 

 

Kristinestads upphandlingsarbetsgrupp och den upphandlingsgrupp som tillsätts skilt för varje 

upphandling bistår vid behov i ärenden som gäller upphandlingen. 
Dessa anvisningar är likalydande med de anvisningar som stadsfullmäktige i Kristinestad godkänt 

xx.xx.2015, § .   

Bilaga: Kommunförbundets allmänna upphandlingsdirektiv 2010 (Finlands kommunförbund). 


