
ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE (§§ 9,10,18,26) 

Enligt 135 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan 
upphandlingslagen) kan ändring sökas genom rättelseyrkande (nedan 
upphandlingsrättelse) hos den upphandlande enheten i fråga om rättelse av den 
upphandlande enhetens beslut eller andra avgöranden i upphandlingsförfarandet som 
upphandlingslagen inte annars tillämpas på. 

I ett ärende som gäller upphandling kan upphandlingsrättelse yrkas hos den upphandlande 
enheten av den som ärendet gäller (nedan part). En part är den vars rätt, skyldighet eller 
fördel beslutet direkt påverkar. 

Föremålet för yrkandet på upphandlingsrättelse 

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i 

upphandlingsförfarandet kan yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten. 
Upphandlingsrättelse får skriftligt yrkas hos den upphandlande enheten av anbudsgivare 

som deltar i anbudsförfarandet, av anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan 
eller av någon annan som ärendet gäller. 

Tidsfrist för yrkandet på upphandlingsrättelse 

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått 
del av den upphandlande enhetens beslut med besvärsanvisning eller något annat 
avgörande i upphandlingsförfarandet. Rättelseyrkandet ska framställas den sista dagen för 
tidsfristen innan ämbetsverket stänger. 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om tidsfristens sista 
dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton 
eller en helgfri lördag, kan upphandlingsrättelse yrkas den första vardagen därefter innan 
ämbetsverket stänger. 

Delgivning elektroniskt 

Upphandlingsbeslutet har delgetts i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk 

kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och parten har lämnat sitt 

samtycke till att beslutet kan skickas till honom eller henne elektroniskt för kännedom. 
Parten har fått del av beslutet tre dagar efter att det avsändes.  

Upphandlingsbeslutet har bevisligen delgetts för kännedom i enlighet med 18 § i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och parten har lämnat 
sitt samtycke till att beslutet kan skickas till honom eller henne elektroniskt för kännedom. 

Beslutet är tillgängligt från och med 10.2.2020 på stadens webbplats www.kristinestad.fi 

Parten eller partens företrädare har fått del av beslutet när beslutet har hämtats från en 
server, databas eller någon annan fil. 

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse 

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar. 
Av yrkandet ska också framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den 
kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. 

Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer 
yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten. 

Leveransadress 

Ett yrkande på upphandlingsrättelse skickas till den upphandlande enheten. 

Den upphandlande enhetens kontaktinformation: 



Staden Kristinestad 

Stadsstyrelsen 

PB 13 64101, Kristinestad 
Staketgatan 1, 64100 Kristinestad 
kristinestad@ks.fi 
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