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Beskrivning
Författare: Björn Flintberg.
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla
rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process
egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva
upphandlingsförfarandet och tips och råd kring offentlig verksamhet generellt, exempelvis hur man
undviker att komma i konflikt med leverantörer. En bok som tar upp det viktigaste - utan att kännas
krånglig eller överväldigande!

Annan Information
Införande av ett in house-undantag i svensk rätt. SOU 2011: 43 manlagt knappt 145 miljarder
kronor.4 Upphandlingar över tröskel- värdena som genomförts enligt LOU och LUF uppgick år
2008 till. 112 miljarder kronor. Värdet på upphandlingar under tröskel- värdena, som genomförts av
statliga myndigheter enligt LOU.
att mindre än en femtedel av alla upphandlingar annonseras på rätt sätt. . Hela processen är osäker.
Ett stort mörker- tal är de många direktköp som sker, trots att lagen föreskriver offentlig
upphandling. En indikation på problemen är också den snabba .. vilket medfört att begäran om
överprövning i praktiken blivit möjlig.
En viktig förutsättning för en effektiv konkurrens är att företagen har stabila och tydliga regler och
att aktörerna får en rättssäker behand- ling vid ifrågasatta överträdelser av reglerna. Det gäller inte
minst vid offentlig upphandling. Den offentliga sektorn annonserar årligen uppskattningsvis
omkring 40 000 upphandlingar av.

27 aug 2013 . Värdet av de offentliga upphandlingar som varje år görs i Sverige uppskattas till ca
600 miljarder kronor, vilket .. Miljöstyrning via offentlig upphandling i praktiken ... 41. 3.1 Verksam
miljöpolitik . .. att minska miljöbelastningen. Det juridiska ramverket, t.ex. de EU-direktiv och
allmänna rättsprinciper som.
27 okt 2015 . I den här artikeln sammanfattar jag några vanliga misstag och ger konkreta tips till din
upphandling. . 5 tips för dig som ska upphandla offentlig webb . Väldigt hårda krav och för att det i
praktiken ska vara möjligt måste man antingen sätta andra kunder åt sidan, ta betalt för att ha
resurser stand by eller.
beskriva vad som gäller vid inköp och direktupphandlingar i Malung-Sälens kommun. 2. Mål. Målet
med riktlinjerna . Offentlig Upphandling samt kommunens styrdokument. 3. Omfattning.
Riktlinjerna för . Beställaren har rätt att via systemet göra beställningar av varor och tjänster från
ramavtal. Beställaren har även rätt att.
28 feb 2011 . När en offentlig upphandling ska genomföras måste den upphandlande myndigheten
ange hur länge lämnade anbud ska vara giltiga (9 kap 11 § LOU/LUF respektive . Det är lätt att inse
att en överprövning som drar ut på tiden riskerar att bli det som slutligen avgör hur upphandlingen
kommer att avslutas.
I de rättsmedelsdirektiv3 som samordnar förfarandet vid prövning av överträdelser av
upphandlingsdirektiven4 påpekas vikten av att det på nationell nivå dels ges möjlighet för staten att
ingripa mot felaktiga upphandlingar, dels ges möjlighet för en enskild leverantör som missgynnats
av den felaktiga upphandlingen att.
27 maj 2013 . Lag om offentlig upphandling, LOU, och Lag om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster, LUF, gäller i praktiken all upphandling från den första kronan.
Några få . Gentemot leverantörer är det av principiell betydelse att landstinget i sina upphandlingar
upplevs som en och.
Övriga upphandlingar måste gå via upphandlingsenheten. Kommunen har även dragit igång en årlig
(4ggr/år) utbildningssatsning för näringslivet tillsammans med Företagarna & Nyföretagarcentrum.
Vi utbildar företag i lagen om offentlig upphandling, Botkyrkas nya upphandlingspolicy samt
praktiska råd kring att lämna.
Avtalsförvaltning i praktiken – för avtal tecknade vid offentlig upphandling. Avropa från ramavtal .
Praktisk avtalsrätt – för upphandlare inom kommun, landsting och stat. Medlem i . får du viktig
kunskap om hur lagen ska tillämpas och hur du genomför upphandlingar som leder lyckade
affärsuppgörelser! SIPU har ett brett.
Miljöanpassad upphandling i praktiken. En genomgång av offentliga upphandlingar 2009.
RAPPORT 6310 • novEMbEr 2009. RAP . För att se i vilken utsträckning miljökrav ställs vid
offentlig upphandling har. Naturvårdsverket låtit .. törer lätt hitta de upphandlingar som är relevanta
för just dem i databaser med annonser.
[C] Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken bok - Björn Flintberg .pdf. If you
already read the Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken PDF Download? What
do you think? good or not good! that the advantages of this book. Upphandla rätt och lätt - offentlig
upphandling i praktiken PDF.
Det regelverk som omgärdar offentliga upphandlingar motverkar i praktiken innovativa och
kvalitativa lösningar. Det vill regeringen ändra på, och i dagarna släpps Kammarkollegiets nya
vägledning för innovationsvänlig upphandling. Ett steg i rätt riktning enligt många i branschen. Att
genomföra en offentlig upphandling.
9 dec 2011 . 21. 2.1 Lagens krav. 21. 2.2 EU-rätt och svenska författningar som rör miljökrav i
offentlig upphandling. 25 . upphandlingar med väldefinierade miljökrav minskar medan
upphandlingar med svagt definierade miljökrav .. påverkar inte bör-regeln upphandlingsarbetet i
praktiken. Regeln har dock ännu inte.
13 okt 2010 . Otydliga förfrågningsunderlag leder till felaktigt skrivna anbud som åker rätt i
sopkorgen vid offentliga upphandlingar. Ett öde som drabbar särskilt de små entreprenörerna.
Advokat Per-Ola Bergqvist visar på fallgroparna— och hur man kan undvika dem. Stockholm. – I

många fall då det går fel i en offentlig.
26 okt 2015 . Det är diskriminerande att till exempel ställa krav på närproducerat, närodlat eller kort
transportavstånd vid offentlig upphandling. . I vissa upphandlingar kan det också vara relevant och
proportionerligt att ställa krav på vissa nivåer avseende koldioxidutsläpp vid transporter, det kan
innebära att det främst.
rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bättre ta tillvara . inhämtar kompetens för att delta i
upphandlingar på ett rättssäkert och effektivt sätt. Begrepp och .. I praktiken genomförs en
miniupphandling. Tidsfrister. Ramavtalsleverantörer ska ges tillräcklig tid för att lämna anbud vid
förnyad konkurrensutsättning. När.
Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken. Björn Flintberg. Häftad. Komlitt, 201504-01. ISBN: 9789172511378. ISBN-10: 9172511370. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Hållbar offentlig upphandling från retorik till praktik. En studie som slår hål på myter och erbjuder
effektiva lösningar. Version 1.1 - Oktober 2015. Layout: TCO Development .. Huvuddragen i
gällande svensk rätt . ... genomtänkta krav på varor och tjänster kan upphandlingen bli en stark
drivkraft för hållbar utveck- ling.
1. GRÖN OFFENTLIG. UPPHANDLING. BY. : Creativ e T ools | www .flickr.c om/creativ
e_tools/4292682561 . krav på lokal tillgång till service eller att separat upphandla mat som man vet
produceras lokalt, eller att göra tydliga och enkla . behov och formulera dem på rätt sätt. Hur ser
marknaden ut? Det är viktigt att inte.
22 okt 2010 . Den fria rörligheten inom. EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur
upphandlingar får göras. . laglig rätt att t.ex. ställa krav på närproducerade råvaror för matlagning.
Kommunen kan . I praktiken har en lokal leverantörer oftast en fördel i och med att transporterna är
mindre kostnadskrävande än för.
Referenser har använts i offentliga upphandlingar under många år. Dels som ett sätt att bevisa viss
teknisk kapacitet/erfarenhet i kvalificeringsfasen, dels som en del av en utvärdering. Referenser kan,
rätt använda och i rätt typ av upphandling, vara ett bra verktyg. Eftersom referenser i praktiken är
vanligt förekommande är.
Handboken behandlar både upphandlingar enligt upphandlings- lagarna LOU och ...
offentliganställda. I många av upphandlingssituationerna har den fackliga organisatio nen en rätt att
få ett ord med i laget som kan användas för att påverka hur upphandlingen .. I praktiken är de dock
inte alltid användbara. Visserligen.
10 apr 2017 . Här finns främst upphandlingar för tekniska entreprenader. Du hittar även en del av
våra övriga upphandlingar. Till upphandlingarna. Kommunen planerar och genomför upphandlingar
och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Vi har också en
upphandling- och inköpspolicy.
21 nov 2017 . upphandlingslagen och andra relaterade lagar ställer på ansvarsfulla upphandlingar
samt hurdana . möjligheter. Trots de möjligheter som upphandlingslagstiftningen erbjuder är det inte
alltid lätt att i . förenade med ansvarsfull offentlig upphandling, ge praktiska tips om de sociala
hänsyn som ingår i en.
4 nov 2016 . Förändringarna inom offentlig upphandling är större än de varit på ett sekel, menar
Anders Karlin, chef vid Upphandlingscenter. Foto: Maria . Språket i förfrågningsunderlagen ska
vara lättbegripligt och vid upphandlingen finns ett färdigt anbudsformulär som bara är att fylla i för
varje anbudsgivare.
Vem kan bli leverantör till offentlig sektor? 12. Bra livsmedel – levande näringsliv. – ett gemensamt
intresse. 14. Offentlig upphandling håller på att förändras. 16. Upphandling som katalysator. 18.
Miljöstyrningsrådet och livsmedelskriterierna. 21. Om djurskyddskrav i upphandling. 22. Detta kan
du göra innan upphandlingen.
Title, Upphandla rätt & lätt: offentlig upphandling i praktiken. Author, Björn Flintberg. Publisher,
Komlitt. ISBN, 9172511370, 9789172511378. Length, 181 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote
RefMan.
Uppsatsen sammanställer och analyserar de praktiska följderna av bevisbördans placering avseende

skakrav . faktiska förhållanden, finns en osäkerhet avseende hur gällande rätt ska tillämpas. Om en
part i ett mål har . En leverantör som lämnar anbud vid en offentlig upphandling anger att samtliga
skakrav är uppfyllda.
När det sedan gäller att välja rätt leverantör så skiljer sig även där förfarandet beroende på om det
gäller en direktupphandling eller offentlig upphandling. I teorin kan man vid direktupphandling
välja vad som. I praktiken så bör man dock gå till väga på samma sätt som om det rörde sig om en
offentlig upphandling.
31 mar 2017 . Efter en drygt nio månaders försening trädde lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (”Nya LOU”) och lagen (2016:1146) om upphandling inom . för att förutsättningarna
ska vara uppfyllda i slutänden får ”bestämmas av rättstillämpningen”.6 Detta relativa vakuum på
information är naturligtvis olyckligt.
fortfarande kan vara svårt att ställa rätt krav och att följa upp dem. Det finns betydligt mindre
erfarenhet av sociala hänsyn i offentlig upphandling, och därmed många frågetecken. Vad säger
egentligen lagstiftningen? Vilka krav kan man ställa? Hur gör man i praktiken? Hur följer man upp?
Den här skriften vill ge svar och så.
Trafikverket är en myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och
entreprenader i konkurrens. Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och
lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Dessa lagar
bygger på EG-direktiv om.
1 jul 2014 . Lagen om offentlig upphandling – LOU 7. Med upphandling inom ramen för LOU
menas offentliga upphandlingar som görs av kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa
offentliga bolag, som inte bedriver någon av de verksamheter som hör till försörjningssektorerna. att
förverkliga den inre.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG Text av .. Å andra sidan, när de
upphandlande myndigheterna väljer att ta med andra delar i upphandlingen, oavsett värde och vilka
rättsregler som de andra delarna annars.
Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken av Flintberg, Björn: För dig som arbetar
med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla rätt & lätt ett
oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process egentligen går
till. Författaren Björn Flintberg.
3 jun 2013 . bolags möjligheter att lämna anbud på andra offentliga organisationernas upphandlingar
och föreslår att denna fråga . Arbetsförmedlingen konstaterar liksom utredningen att offentlig
upphandling är en till volymen stor del av den . som vi ska bestå med den service man som
medborgare har rätt att tillgå.
Flintberg, Björn, Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken Komlitt, 2015. Forsberg,
Niclas, Upphandling: enligt LOU, LUF, LUFS och LOV (2. uppl.), Norstedts juridik, Stockholm
2013. Forsberg, Niclas, Offentlig upphandling i praktiken (3. uppl.), Norstedts juridik, Stockholm
2004. Frydlinger, David, What's in it.
30 nov 2017 . Här kan du få PDF Upphandla rätt och lätt – offentlig upphandling i praktiken ePub
specialbok för dig. På denna webbplats finns böcker i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub och Mobi.
Självklart den här Upphandla rätt och lätt – offentlig upphandling i praktiken PDF Ladda ner boken
är väldigt intressant för dig.
6 apr 2017 . Offentlig upphandling syftar till att främja sund konkurrens och till ökad samhällsnytta
av offentliga medel. Området har stor influens av EU-rätt och präglas av snabb rättsutveckling, inte
minst genom domstolspraxis. Vi har erfarenhet från biträde och rådgivning både gentemot
leverantörer som jobbar mot.
Offentlig innovations- upphandling kan också användas för att främja innovationsprocesser i
mindre skala, till exempel i form av upphandlingar som driver fram .. metodologiskt kan
genomföras i praktiken för att inkludera utvecklings- arbete. .. upphandlingen kan ha rätt att få
inkomma med anbud eller anbudsansökan.

Hur du lämnar anbud, ramavtal, prenumerera på upphandlingstjänster. Aktuella upphandlingar. Se
aktuella upphandlingar där du som leverantör kan lämna anbud. . Utmaningsrätt. FÖRDJUPAD
INFORMATION OM UPPHANDLINGAR OCH LEVERANTÖRSINFORMATION. Miljökrav,
etiska och sociala hänsyn vid.
Upphandla rätt & lätt! offentlig upphandling i praktiken. av Björn Flintberg (Bok) 2015, Svenska,
För vuxna. Ämne: Offentlig upphandling,. Fler ämnen. Förvaltning · Samhällsvetenskap ·
Statsförvaltning · Sverige. Upphov, Björn Flintberg. Annan titel, Upphandla rätt och lätt!
Utgivare/år, Helsingborg : Komlitt 2015. Format, Bok.
Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Björn Flintberg. För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra
det, är. Upphandla rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en
upphandlings process egentligen går.
Hållbara upphandlingar i praktiken: Lyssna till innovativa och viktiga tips och råd. Välkommen till .
Nationell samordnare för socialt ansvar i offentlig upphandling, Sveriges landsting och regioner . På
alla dessa områden har stat och kommun ett stort ansvar, både för att sätta regler men också för att
upphandla rätt saker.
Köp begagnad Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken av Björn Flintberg hos
Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Jämför priser på Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken (Häftad, 2015), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Upphandla rätt och lätt offentlig upphandling i praktiken (Häftad, 2015).
29 maj 2016 . Upphandla rätt och lätt – offentlig upphandling i praktiken av Björn Flintberg.
Upphandlingar och avtal… Det kan både hjälpa och stjälpa och göra en verksamhet oerhört svår att
bedriva på en effektivt sätt. Upphandla rätt och lätt. Samtidigt, och naturligtvis är upphandlingar till
för att stötta och reglera så att.
20 jun 2014 . Det innebär att gränsen för direktupphandlingar enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, nära nog fördubblas. Offentlig upphandling är när . Då ska alla aktörer som vill
ha rätt att lämna anbud och konkurrera om att få avtalet. Nu höjs gränsen för . Vad innebär detta i
praktiken? Riksdagens beslut och.
Pris: 374 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Upphandla rätt och lätt - offentlig
upphandling i praktiken av Björn Flintberg på Bokus.com.
titleRemainder: offentlig upphandling i praktiken. mainTitle: Upphandla rätt & lätt Huvudtitel:
Upphandla rätt och lätt Upphovsuppgift: Björn Flintberg Säljs till bröderna Flintberg. ..
Skulpturleken - Många gissade rätt i NT:s skulpturtävling. .. 1667 till vår stad för att upphandla kläde
på kammarkollegii uppdrag. Inte lätt hitta.
I en offentlig upphandling gäller absolut sekretess från upphandlingsstart och fram tills
upphandlingen är avslutad. . När tilldelningsbeslut är fattat blir alla handlingar i upphandlingsärendet
offentliga och kan lämnas ut till alla som begär ut dem, om det inte finns synnerliga skäl. Det kan . I
praktiken handlar det om två fall:.
Rapport till. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2009:2. Regelverk och praxis i offentlig
upphandling. Per Molander. Finansdepartementet . i EU-fördraget och rättsfall i EG-domstolen.
Därutöver finns också kompletterande . inte finns – mellan pris och kvalitet i genomförda
upphandlingar; om förekomsten och.
hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Inom området offentlig upphandling är UC:s vision att vårt
arbetssätt ska vara tongivande, .. som når uttalat mål för upphandling* upphandlingen.
(upphandlingar påbörjade från 2016). Lätt att göra rätt Lätt att genomföra inköp | ÅR Enkät ti|| av
produkter på avtal godkända beställare.
Läs den oberoende nyhetssajten om offentlig upphandling: nyheter, analyser, reportage, inköp, LOU
och LUF.
Upphandla Rätt & Lätt: Offentlig Upphandling I Praktiken. s. 19. 44 Werling. Offentlig upphandling
från A till Ö. s. 17. 45 Flintberg. Upphandla Rätt & Lätt: Offentlig Upphandling I Praktiken. s. 19; Se

exempelvis C-171/51. Frågan är om det står i proportion att utesluta en leverantör från en
upphandling för fel i yrkesutövningen.
LÄS ONLINE >>> http://ebookbit.com/book?k=Upphandla+r%C3%A4tt+och+l%C3%A4tt++offentlig+upphandling+i+praktiken&lang=se&isbn=9789172511378&source=mymaps&charset=utf8 Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken titleRemainder: offentlig upphandling i
praktiken. mainTitle: Upphandla.
Fackböcker och ledarskapsböcker för offentliga verksamheter. Komlitt är ett bokförlag som ger ut
lättlästa, enkla och prisvärda böcker i aktuella ämnen för offentligt anställda chefer och
förtroendevalda.
Tips inför en upphandling. 9. Att granska olika metoder i ett anbud. 10. Övriga bedömningsvariabler
att inkludera i värdering av anbud 15. Något om offentlig upphandling. 16. Se även:
http://www.hrk.org/Filer/HRK-etiska-varderingar.pdf http://www.hrk.org/Filer/HRK-Testpolicy.pdf.
Upphandlingsreglerna – en introduktion,.
rättens betydelse för upphandlingen och att lagen om offentlig upphandling inte är . Det ökar
därmed den praktiska möjligheten för mindre – i många fall lokala – leverantörer att delta i
offentliga upphandlingar. Ändamålsenliga avtal. Avtal ska om möjligt alltid .. ning är lätt att göra,
har juridiken alla möjligheter att fungera.
4 aug 2009 . Det låter enkelt, men i praktiken är lagarna ett gytter av regler och förordningar som
måste följas. Till det kommer att det finns flera olika typer av offentliga upphandlingar, och vilken
som väljs beror på kostnaden och vilket myndighetsområde avtalet gäller. Här hittar du LOU, lagen
om offentlig upphandling.
8 aug 2016 . Det jag tänker på är det som brukar kallas offentlig upphandling, d.v.s. svenska
myndigheters och offentliga organs inköp av varor, tjänster och andra nyttigheter. För att ge en
känsla för betydelsen av rättsområdet kan man notera att svenska myndigheter varje år köper varor
och tjänster för mer än 600.
krav på djurvälfärd. En ny lag om offentlig upphandling ska träda i kraft 2017. Med nuvarande
lagstiftning går det inte att ställa krav på att en produkt ska ha en specifik miljömärkning, som.
KRAV. Däremot går det att använda hållbarhetskriterier för till exempel djurskydd som gör att köket
i praktiken ändå får hem en produkt.
Upphandla rätt & lätt : offentlig upphandling i praktiken av Flintberg, Björn. Pris från 180,00 kr.
Alla inköp hos oss måste följa Lagen om offentlig upphandling. Här kan du som är leverantör läsa
om vad som gäller och vilka upphandlingar som är aktuella just nu.
Witalabostäder AB bjuder in till anbudsgivning avseende upphandling nybyggnation av
flerbostadshus Lättebo 1:285, Ekenässjön. Sista anbudsdag. 36 dagar kvar . Allmän information:
Jönköpings kommun, Arbetsmarknadsavdelningen anordnar 2018 feriepraktik för alla behöriga
sökande i kommunen. Insatsen riktar si.
Rätt upphandlingsform för rätt projekt. En offentlig upphandling börjar med en värdering. Hur
viktigt är priset jämfört med kvalitet och kompetens? Eller som det heter i lagen om offentlig
upphandling, LOU, lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga? Det är inte alltid helt lätt att
veta, men svaret beror på projektets.
Pris: 373 kr. häftad, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Upphandla rätt och lätt - offentlig
upphandling i praktiken av Björn Flintberg (ISBN 9789172511378) hos Adlibris.se. Fri frakt.
kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bättre ta till vara . för att
underlätta för mindre leverantörer att delta i offentliga upphandlingar. Vägledningen ger förslag och
idéer till . förhållningssätt i det praktiska genomförandet av de offentliga upphandlingarna att göra.
Ambitionen är att denna.
24 dec 2016 . Ladda ner Upphandla rätt och lätt – offentlig upphandling i praktiken – Björn Flintberg
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla
rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en.
än myndighetsutövning och rättsprocess. I stället tar den sikte på den of- fentliga sektorns inköp av
varor och tjänster, det som kallas för offentlig upphandling. ... upphandlingen. Inge kan dessutom

inte välja den nya konkurrenten som leverantör eftersom den nuvarande har lovat att bjuda Inge på
en läkarkonferens till.
genom lagen om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft den 1:a januari 1994 och sedan
dess har kompletterats inte .. Praktiska aspekter och för området viktiga rättsfall har fått ett eget
kapitel, och sedan behandlas i . regelverket som omgärdar den offentliga upphandlingen, samt att
möjliggöra fördjupade insikter i.
Kungsbacka kommun använder sin inköpsfunktion för att skapa långsiktiga och hållbara affärer för
kommunen, vi köper både varor, tjänster eller byggentreprenader. När vi genomför våra
upphandlingar följer vi aktuell lagstiftning inom området. LOU, Lagen om offentlig upphandling är
det regelverk som anger hur.
16 nov 2017 . På detta frukostseminarium kommer begreppet livscykelkostnad (LCC) och dess
kopplingar till den nya lagstiftningen inom offentlig upphandling att presenteras och . Seminariet
innehåller även information om hur man kan underlätta det praktiska användandet av
livscykelkostnad i upphandlingar.
Det kräver goda kunskaper i juridik (lagen om offentlig upphandling samt avtalsrätt) och om vad
som gäller för den aktuella sektorn. Ta första steget ... Kravspecifikation och tilldelningskriterier
Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som
resulterar i inköp av varor eller tjänster.
Pågående upphandlingar. Vaggeryds kommun använder sig av e-Avrop vid annonsering av
upphandlingar. Du som anbudsgivare måste registrera dig för att hämta ut handlingarna till
upphandlingen.
miljökrav samt krav på sociala hänsyn i sina upphandlingar. Detta för att främja en hållbar
upphandling och även för att kunna stärka upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga
förvaltningen.3 Om miljömålen inom offentlig upphandling appliceras rätt i praktiken kan offentliga
myndigheter tillsammans med.
offentlig upphandling. – men inte i kartell. Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger leverantörer
stora möjligheter att samverka vid offentlig upphandling, . holm, undervisat i EG-rätt och
konkurrensrätt på Stockholms Universitet, och . Företag lämnar i vissa upphandlingar högre
anbudspriser än i andra upphandling-.
i offentliga upphandlingar. De hindren som småföretagen idag stöter på hämmar inte bara deras
deltagande utan även verksamheternas utveckling blir tillbakahållen. För att kunna utveckla rätt
förutsättningar behöver man veta vad småföretagare själva anser behöver förändras. Nu behöver
företagen själva komma till tals.
Upphandling och arbetsmiljö(arbete). Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för
tjänster som upphandlas? . EUs direktiv kring offentlig upphandling 19 .. Rätt genom fört kan detta
kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet i hela värdekedjan. (Alvarez m.fl. 2009, Antonsson & Christensson
2011, Antonsson m.fl. 2014.
Nyheter Arbete. Näringslivskoordinatorn är länken in i kommunens olika verksamhetsområden och
tillsammans hjälper vi dig att få information och hitta rätt kontaktpersoner för ditt ärende. . Båstads
kommun annonserar alla sina upphandlingar och direktupphandlingar samt tar emot anbud via
Visma Tendsign. Klickar man.
25 sep 2014 . Det är verkligen en jättebra kurs med kunniga föreläsare som får en att tänka i nya
banor, inte bara hur offentlig upphandling fungerar i praktiken utan även . resepolicy och liknande
dokument och en person som ska vara kontraktsägare och ansvarig för uppföljningen av avtalet när
upphandlingen slutförts.
22 nov 2013 . För oss som sedan 1990-talet arbetat med att få in miljökrav i den offentliga
upphandlingen har Lagen om offentlig upphandling (LOU) varit ett . Försiktigheten är förstås lätt att
förstå med tanke på att hela 7 procent av de 20 000 offentliga upphandlingar som genomförs i
Sverige varje år överklagas.
11 dec 2013 . Även en av landets främsta experter på offentlig upphandling, Andrea Sundstrand,
säger att FMV har fel och att upphandlingen måste göras om. Uppgifterna är sprängstoff. En ny .

Förvaltningsrätten gav Scania rätt och stoppar nu upphandlingen tills vidare – inför ett slutligt
beslut. Försvarsminister Karin.
upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, med fokus på den problematik
som rör området . att upphandla och följa upp placeringar i hem för vård och boende (HVB) för
barn och unga. Målgrupp är främst . Uppföljning är viktigt för att skapa en evidensbaserad praktik.
Insamling av kunskap om hur.
Denna utbildning lär dig hur du utifrån lagstiftningen kan inkludera, ställa och följa upp
hållbarhetskrav i offentlig upphandling i teorin och i praktiken. Krav som gör skillnad för miljö och
människor och som driver på hållbarhetsarbetet. Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara
upphandlingar och du får lära dig hur.
Lagen om offentlig upphandling, beskriver hur det ska gå till när något ska köpas. Växjöbostäder får
eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller inte. Den måste alltid följas. På så sätt har alla
leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får
behandlas sämre eller bättre.
4 mar 2016 . Debatt Offentliga upphandlingar ska vara allmänt tillgängliga. I praktiken har de blivit
inlåsta och det krävs abonnemang för att komma åt informationen. Offentlig sektor, företag som
säljer till offentlig sektor och skattebetalarna är alla förlorare på den utvecklingen, skriver Julianna
Olofsson, e-Avrop, i ett.
VINNER RÄTT FÖRETAG OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR ? . ca 20 – 25 procent av vår BNP
enligt den statliga utredningen Effektivare offentlig . direktupphandling. Ramavtal kan relativt enkelt
utformas så att de i praktiken fungerar som vid direktupphandlingar. B. Det är ofta riskfritt eller i
vart fall mycket billigt för en.
Offentliga upphandlingar står för mycket stora värden. Tyvärr har det vid vissa tillfällen visat sig att
upphandlingarna inte varit tillräckligt bra. Ett kännetecknande drag för flera sådana tillfällen är att
kvaliteten har fått stå tillbaka för pris.
Lagen om Offentlig. Upphandling, LOU, ska vara ett hjälpmedel i arbetet att skapa mesta och bästa
möjliga nytta för våra skattepengar. Bästa kvalitet till lägsta pris är det mål som ofta eftersträvas. Men
vad är då bästa kvalitet? Ja, det kanske är lätt att svara på i vissa fall men betydligt svårare i andra.
Ibland kanske vi inte.
innehållande goda exempel på miljökrav som ställts i olika offentliga upphandlingar. . till att
miljökrav ställs i upphandlingen är en central faktor. En förankring av de politiska dokumenten är
mycket viktig, om kravställningen ska fungera i praktiken. .. arna underlättade för
upphandlingsgruppen att ställa krav på rätt nivå.
Upphandlingar. När kommunen tecknar avtal och gör inköp görs först en upphandling i någon form.
Hur en upphandling i en kommun ska genomföras regleras av lagen om offentlig upphandling
(LOU). Om du vill läsa mer om offentlig upphandling, och det gällande regelverket, finns det
mycket information att hämta på.
En offentlig upphandling inom Stockholms läns landsting kan ibland inledas med att potentiella
leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på en . En leverantör som anser att en offentlig
upphandling inte gått rätt till kan ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten och begära att
upphandlingen ska rättas eller.
Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till
besparingar för . Nyckelord: offentlig upphandling, upphandling av läkemedel, problem finding and
problem solving, effektivare ... Mer specifikt hur upphandling går till i praktiken illustreras i Figur 1
och förklaras nedan: Figur 1.
Men kommunernas sätt att gång på gång upphandla lärarvikarier med skamligt låga löner visar att i
praktiken är frågan om lärarnas kvalitet och status oviktig. . Att tala om höjd status är lätt. Att sätta
sig in i Lagen om offentlig upphandling (LOU) är svårare. . Varje elev har rätt till en god
undervisning och kompetenta lärare.
29 sep 2014 . om Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kronofogden tillstyrker förslaget, . från
ramavtal inte undertecknas i praktiken allt för generaliserande och bör inte få normerande verkan

inom . överensstämma med de krav som finns för att rättsäkra bindande avtal för parterna i
avtalsförhållandet. Att ta bort.
2 sep 2016 . Oddsen för det är rätt dåliga. . Det är i praktiken helt omöjligt att objektivt, skottsäkert,
kravställa upphandlingsobjekt på ett sådant sätt att en ”illvillig” leverantör inte kan hitta ett kryphål
att utnyttja . (På riktigt, det är bedrövligt låg nivå på mycket av de upphandlingar som publiceras i
upphandlingssystemen)
den praktiska upphandlingsverksamheten ta hänsyn till de ovan nämnda sociala aspek- . 7. Vad
innebär socialt ansvarsfull upphandling? syftet med denna handledning är att beskriva fördelarna
med socialt ansvarsfull offentlig upphandling samt att så konkret som möjligt ... Tillträdet till hissen
ska vara så lätt som möjligt.
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