NYA REGLER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING
FAKTABLAD 6: ETT FÖRENKLAT SYSTEM FÖR TJÄNSTEUPPHANDLING

Tjänsteupphandling – olika regler
EU:s upphandlingsregler ser olika ut för olika tjänstekategorier:



För de flesta tjänster måste upphandlingsreglerna tillämpas fullt ut för avtal som är värda
mer än 207 000 euro (över 134 000 euro för statens upphandlingar).
För vissa tjänster, främst hälso- och sjukvård och sociala och kulturella tjänster, finns ett
förenklat förfarande som tar hänsyn till de här tjänsternas särdrag.

Ett nytt, smidigare system, särskilt för hälso- och sjukvård och sociala och kulturella tjänster
För det nya förenklade systemet gäller:





EU:s upphandlingsregler gäller bara för avtal över 750 000 euro.
De upphandlande myndigheterna måste i förväg offentliggöra sin avsikt att handla upp en
tjänst till ett visst värde och offentliggöra upphandlingsbeslutet efter avslutat förfarande.
Det finns inga procedurregler förutom skyldigheten att behandla alla anbudsgivare lika.
För upphandlingar värda mindre än 750 000 euro gäller inte EU:s upphandlingsregler.

Det förenklade systemet ska garantera kvaliteten på tjänsterna liksom andra viktiga faktorer som
kontinuitet, tillgänglighet och överkomliga priser för användarna, inklusive missgynnade och utsatta
grupper.

Översikt över olika regler för tjänster
Komplett system

Förenklat system

Upphandlingens värde

Över 207 000 euro

Över 750 000 euro

Förfarande

Vanliga upphandlingsförfaranden
som innefattar alla procedurregler

Förenklad förhandsinformation om
upphandlingen
Likabehandling av anbudsgivarna

Berörda tjänster
(urval)

Alla tjänster utom de som ingår i
det förenklade systemet (en lista
med alla tjänster i det förenklade
systemet finns som bilaga till
direktivet)

Sociala tjänster
Hälso- och sjukvård
Kulturella tjänster
Utbildning
Vissa juridiska tjänster
Hotell- och restaurangtjänster

Vika avtal om hälso- och sjukvård, sociala och kulturella tjänster för vissa organisationer
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Det är möjligt att vika vissa avtal om hälso- och sjukvård, sociala och kulturella tjänster för
organisationer som verkar i allmänhetens tjänst med koppling till de aktuella tjänsterna, om följande
villkor är uppfyllda:



Organisationerna delar ut eller återinvesterar sina vinster och drivs på grundval av
personalägande eller andra principer om deltagande.
Möjligheten att reservera vissa avtal begränsas till avtal med en längsta löptid på tre år utan
möjlighet till förlängning.

Tjänster som inte omfattas av EU:s upphandlingsregler
Vissa tjänsteupphandlingar omfattas inte alls av EU:s upphandlingsregler.



Vissa tjänster är redan undantagna sedan tidigare och fortsätter att vara det.
Dessutom har några nya tjänster undantagits från direktivets tillämpningsområde:

Tjänster som var undantagna sedan tidigare
(ingen ändring)
 Köp eller uthyrning av befintliga byggnader
 Vissa audiovisuella tjänster (köp, utveckling
och produktion av programmaterial)
 Skiljemanna- och förlikningstjänster
 Vissa finansiella tjänster som rör
transaktioner med finansiella instrument,
inklusive centralbankstjänster
 Anställningsavtal
 Vissa forsknings- och utvecklingstjänster
 Tjänster som tilldelas andra upphandlande
myndigheter med ensamrätt

Nya undantag enligt de nya reglerna
 Vissa juridiska tjänster (advokats
företrädande av klient, förberedelser av
rättsliga förhandlingar)
 Offentliga lån (skilt från transaktioner med
finansiella instrument)
 Vissa civilförsvars- och räddningstjänster
samt faroförebyggande som tillhandahålls
av ideella organisationer
 Kollektivtrafik på järnväg och tunnelbana
(omfattas sedan 2007 av en särskild
transportförordning)
 Tjänster i samband med politiska
kampanjer under valkampanjer
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