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Riktlinjer ftir direktupphandling i Miinsteris kommun

Dessa riktlinjer inneh&ller anvisningar ftir hur direktupphandling ska genomfiiras i Mdns-
teris kommun.

Ndr fir en direktupphandling genomftitas?
I LOU gir griinsen frir direktupphandling vid ett kontraktsvarde om 505 800 kronor. I LUF
och LUFS gir griinsen ftir direktupphandling vid ett kontraktsvdrde om 939 342 kronor.
Direktupphandlingsgriinserna giiller vid upphandling av seval byggentreprenader som va-
ror och tjiinster.

Huvudregeln ar att det er tillatet att genomltira en direktupphandling om det saknas liimp-
liga befintliga avtal. Det iir ocksi till6tet att direktupphandla om det vid en annonserad

upphandling inte har inkommit nigra giltiga eller liimpliga anbud. Direktupphandling iir
ocksi tillitet vid upphandling av vissa b?ilso- och sjukvirdstjZinster samt socialtjiinster och

vid synnerlig bridska. Den som genom{iir en direktupphandling med hiinvisning till nigon
av dessa undantagsregler meste kunna bevisa att direktupphandling iir tillitet.

Befintliga avtal
Finns det ramavtal for varan/ddnstcn/byggentreprenaden ska dessa anvdndas. Om avsteg

behdver g<iras frin ramavtalet ska ansvarig fdr avtalet kontaktas.

Vem fir genomftira en direktupphandling?
Om inte annat framgir av delegationsordningen har alla medarbetare med budgetansvar

rett att gdra en direktupphandling eller ge nigon annan i uppdrag att genomfiira en

direktupphandling. Tvi personer pi varje lbrvaltning har tillging till ett digitalt upphand-

lingsverktyg.

Samotdning
Alla som genomfbr en direktupphandling ska ltir.uissa sig om det samlade behovet inom

den upphandlande myndigheten avjust den vara eller tjiinst som ska direktupphandlas.

Samordningen iir viktig ltir att sekra att beloppsgriinsen fijr direktupphandlingar av samma

slag inom den upphandlande myndigheten inte dversk-rids.

Fdr att s?ikerstiilla samordningen ska Inkdpscentralen alltid informeras innan ett kcip ge-

nomftirs.

Hur beriknas viirdet av en ditektupphandling?
Det ar det sammanlagda viirdet av de ink<ip av samma slag som gjorts tidigare under rii-
kenskapsiret och som ber?iknas gdras under resterande del av iret hos den upphandlande

myndigheten som utgdr verdet av direktupphandlingen. Eventuella optioner och mdjliga
ftirliingningar av avtal ska ocks6 riiknas med i v?irdet. Ett anskaffningsbehov fEr inte delas

upp i mindre delar i syfte att komma under griinsen ltir direktupphand ling.
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Om behovet av varor/tjiinster iir iterkommande och pi ett par ir dverskrider beloppsgriin-
sen fiir direktupphandling ska eft ramavtal istallet upphandlas med liimpligt ftrfarande.

Hur ska en direktupphandling genomftitas?
Kontrollera alltid ltirst i avtalskatalogen om det finns nigot ramavtal. Om inte, ltilj anvis-
ningama nedan:

Upp till 100 000 kr- ta om mdjligt in priser frin flera, antingen muntligt eller via telefon
eller mail. Skriftligt avtalibest?illning behdver inte tecknas.

Over 100 000 k- direktupphandlingen genomltirs i det digitala upphandlingsverktyget ftir
direktupphandling och annonseras och blir diirmed synlig pi kommunens hemsida. L[mp-
liga leverant6rer ska informeras om att direktupphandlingen 5r annonserad. Skriftligt avtal

eller bestiillning ska tecknas. Avtal ska liiggas in i avtalsdatabasen.

Dokumentation och arkivedng
Direktupphandlingen ska dokumenteras dels genom det digitala upphandlingsverktyget och
dels i blanketten fiir direktupphandling. Arkivering sker enligt sZirskild anvisning.

Sekretess
Upphandlingssekretess giiller fram till att beslut fattats om vald leverantdr.

Uppftillning
Inkdpscentralen ansvarar ftir uppfiiljningen av direktupphandlingar tillsammans med kon-
taktpersonerna i resp. fiirvaltning. Uppftljning sker tvi ginger per ir.


