RÄTTELSEANVISNING I FRÅGA OM SÅDANA UPPHANDLINGAR ENLIGT 15 §
I UPPHANDLINGSLAGEN SOM UNDERSTIGER DE NATIONELLA TRÖSKELVÄRDENA1
Den som är missnöjd med församlingsorganets (den upphandlande enhetens) beslut i upphandlingar som understiger de nationella tröskelvärdena eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan till den upphandlande enheten framställa yrkande på upphandlingsrättelse enligt upphandlingslagen eller ett sådant rättelseyrkande som avses i 24 kap. 3 § i
kyrkolagen.
Yrkande på rättelse kan framställas av en anbudsgivare som deltagit i konkurrensförfarandet
eller av anbudssökanden, dvs. den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelseyrkande enligt kyrkolagen kan även framställas av en
församlingsmedlem.
Tidsfrist för framställande av yrkande på rättelse:
Part ska yrka på rättelse inom 14 dagar efter att han eller hon fått del av den upphandlande
enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet med dokumenten står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.
Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en
motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.
Om mottagaren delges beslutet i ett vanligt brev, anses han eller hon ha fått del av beslutet
den sjunde dagen efter avsändandet, om inte det visas att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.
Vid bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som anges på mottagningsbeviset eller på ett separat delgivningsbevis.
En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har framlagts till allmänt
påseende.
Upphandlingsrättelsens och rättelseyrkandets innehåll:
Av rättelseyrkandet ska framgå vilka krav som ställs och på vilka grunder. På ansökan ska anges namnet på den som yrkar på rättelse och den som avfattat yrkandet samt den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument till vilka den som yrkar på rättelse hänvisar,
om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.
Leveransadress:
Kontaktinformation till den upphandlande enheten/församlingsorganet:
Xxx (organet i fråga)
PB 555, postnummer
Besöksadress
E-post
1

Det nationella tröskelvärdet är:
- 30 000 € i fråga om varor och tjänster
- 100 000 € i fråga om hälsovårds- och socialtjänster
150 000 € i fråga om byggentreprenader och byggkoncessioner

