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En fungerande entreprenadmqrknad förutsätter en väl
utvecklad upphandlingspraxis. Denna skall enligt U-gruppens
åsikt innebära en samtidig anmodan till en bestämd eller
obesttimd krets av anbudsgivare att på lika villkor inom en

bestämd tidsrymd avge skriftliga bindande anbud, grundade
på ett entydigt underlag som anpassats efter upphandlings-

formen. Upphandlingen skall vidare innebära øtt anbud inges

i slutet omslag och att anbuden öppnas och prövas på
angivet sätt.
D e t t a info r mat i on sb I ad innehåller upphan dling sr e gler för
entreprenøder utarbetade i syfte att frömja utvecklingen av
en sådan upphandlingspraxis. Det ersätter U-gruppens
Upphandlingsordning (By Ssforskningens rapport 22 : I 966)
och upphandlingsreglerna i AMA 1965166 med tillhörande
Råd och anvisningar. AMA 72 innehåller inga upphandlings-
regler utan hänvisar till detta informationsblød.

Upphandlingsrcgler
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Förord

Upphandlingsregler för entreprenader är rezulta-
tet av ett utredningsarbete som bedrivits av U-
gruppen. U-gruppen är en av Bokstavsgrupper-
na. Dess medlemmar är civilingenjör Sven Hult-
quist (ordf), civilingenjör Lennart Hultenberger,
civilingenjör Olle Rinman, civilingenjör Sven
Tyrén och arkitekt SAR Hans,{kerblad. Utred-
ningsman är civilingenjör Folke Molin. Bok-
stavsgrupperna har under ett antal år arbetat
med en reviderad, kompletterad och samordnad
utgåva av sina tidigare utgivna redovisningstek-
niska anvisningar. Arbetet har bedrivits med eko-
nomiskt stöd av Statens råd för byggnadsforsk-
ning. Resultatet av arbetet redovisas i publika-
tionen Redovisning av byggnadsprcjekt 1972.
Däri återfinns även dessa Upphandlingsregler
för entreprenader, en allmän kommentar till reg-

lerna samt kompletterande råd och anvisningar.

Upphandlingsregler för entreprenøder ä¡ uta¡be-
tade sa att de skall kunna användas av alla be-
ställa¡e oavsett upphandlings- och entreprenad-
form, men är i första hand avsedda för de be-
ställare som inte är bundna till statliga och kom-
munala upphandlingsreglementen, dvs. enskilda
byggherrar o ch entreprenörer.

Upphandlingsregler fc)r entreprenoder gäller för
den upphandling där reglerna åberopats i för-
frågningsunderlaget. Beställaren får genom att
tillämpa reglerna en fast rutin för handläggning
av upphandlingsärendet. Anbudsgivarna vet att
när reglerna tillämpas kommer deras anbud att
behandlas på ett sakligt sätt av beställaren. Upp-
rättas förfrågningsunderlaget enligt AM 
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åberopas reglerna genom att beställaren i Ad-

ministrativa föreskrifter under Al Upphand-
lingsföreskrifter anger : >Vid upphandlingen till-
lämpas Upphandlingsregler för entreprenader,

Byggforsknin gen 822: 197 I >. Reglerna bör för
att underlätta för anbudsgivarna bifogas förfråg-
ningsunderlaget.

Upphandlingsregler för entreprerwder ersätter
U-gruppens Upphandlingsordning enligt Bygg-

forskningens rapport 22 | 66 Enheprenadupp-
handling, och de upphandlingsregler som finns
intagna i AMA 1965166 och Råd och anvisning-
ar till AMA 1965166. De sakliga ändringar som
giorts är att såvdl sluten som gemensam anbuds
öppning medges och att en foreskrift intagits
som garanterü anbudsgivaren ãganderätten till
egna förslag. övriga ändringar är endast av re-
daktionell art. Det ansågs opraktiskt att i AMA
72 redovisa upphandlingsreglerna. Det är då

bättre att reglerna publiceras skilt från AMA i
en sådan form, att de kan åberopas som en en-

het i likhet med de statliga och kommunala upp-
handlingsreglementen a.

Upphandlíngsregler för entreprenader sändes

under våren l97l pä remiss till ett 40-tal myn-
digheter, branschorganisationer och enskilda
foretag. Av waren på denna remiss och den re-
miss som föregick U-gruppens upphandlingsord-
ning 1965 framgår att ett behov föreligger av

upphandlingsregler för den enskilda sektorn.
Flertalet remissinstanser instämmer i U-grup-
pens synpunkter och tillstyrker gruppens för-
slag. Delade meningar har framförts om förde-
larna med insyn i upphandlingsförfarandet och
om sáttet för anvisningarnas publicering.
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Upphandlingsregler för entreprenader

Förfrågningzunderlag

Bestdlla¡en tillhandahåller ett entydigt förfråg-
ningsunderlag med en vedertagen riskfördelning
mellan parterna.

Förfrågningsunderlaget är lika för samtliga an-

budsräknare. Komplettering sker skriftligt och
samtidigt till alla anbudsräknare.

Avgivande av anbud

Anbud avges skriftligt i tillslutet omslag eller ge-

nom telegram. Föreskriven anbudsbeteckning
anges på omslaget respektive i telegramadressen.
Telegramanbud bekräftas genom skriftligt an-

bud poststämplat senast dagen för anbudstidens
utgång.

I telegramanbud anges anbudssummans stor-
lek för huvudanbud liksom att fullständigt an-

bud avsänts.

I anbud angiven egen förutsättning, konstruk-
tion, metod o.d. är anbudsgivarens egendom.
Den får av beställaren varken helt eller delvis
delges annan eller på annat sätt nyttjas i det
objekt anbudet avser, såvida överenskommelse
därom inte träffas.

Anbud på bestrillarens förut uittningar
(huvudanbud)
Huvudanbud avges på grundval av i förfrågnings-
underlaget givna förutsättningar.

Anbud pd anbudsgivørens förutscittningar
(sidoønbud)
Sidoanbud avges skilt från huvudanbudet. Till
sidoanbud fogas beskrivning och ritning så att
kvalitet, konstruktionsprincip och funktíon
klart framgår.

Bilaga till anbud som inte antas återsänds på

begäran.

Anbudsäppning

Beställa¡en svarar för att anbud inte delges obe-

hörig och att det förvaras på betryggande sätt
intill tiden för ärendets avgörande.

Anbuden öppnas vid öppningssammanträde,
som hålls utan dröjsmål efter anbudstidens ut-
gäng.

Vid sammanträdet förs protokoll. Anbuden
uppförs på förteckning som biläggs protokollet.

Sluten ønbudsöppning
Vid sluten anbudsöppning får endast represen-

tanter för beställaren nârvara.

G emen sam ønbud sö ppning
Vid gemensam anbudsöppning får även represen-

tant för anbudsgivare närvara. Titl och plats för
sammantrãdet anges i förfrågningsunderlaget.

Anbudsprövning
Granskning av anbud slcer snarast efter anbuds-

öppning. Prövning av anbud sker därefter utan
dröjsmål vid sammanträde där endast repreæn-

tanter för beställaren får närvara.

Vid sammanträdet förs protokoll i vilket an-

ges dag för sammanträdet, de ndrvarandes nam4
sätt och dag för anbudens infordrande, förteck-
ning över inkomna anbud samt uppgift om vilka
anbud som förkastats och vilket anbud som an-

tagits. Skäl för förkastande samt vad i övrigt fö-
rekommit av betydelse vid prövningen anges. Pro-
tokollet undertecknas av två av de närvarande.

När meddelande om slutligt beslut vid anbuds-

prövning kommit anbudsgivare tillhanda får han

efter anfordran ta del av protokollet.

Vrirderingsgrunder
Av de anbud som kan komma ifråga för anta-

gande antas det som beställaren med beaktande

av samtliga omständigheter anser förmånligast.
Den omständigheten, att ett anbud innefattar
det lägsta priset, behöver sålunda inte vara av-

görande.

Anbud förkastas

- om det inkommit efter anbudstidens utgång,
såvida inte beställaren finner det uppenbart
att försening skett utan anbudsgivares förvål-
lande och anbud inkommit före anbudsöpp-
rungen;

- om det med awikelse från förfrågningsunder-
laget innebär obestämt pris; dock får priset

vara rörligt enligt allmänt vedertagen index-
reglering;

- om felskrivning eller felräkning av betydelse
uppenbarligen föreligger ;

- om begärt pris är så lågt att ett nöjaktigt full-
görande av entreprenaden enbart av priset att
döma inte kan pårâknas och det låga priset

inte förklaras på tillfredsställande sätt;

- om det finns grundad anledning anta att täv-

lan förhindrats genom kartellbildning eller

annan överenskommelse mellan anbudsgivare.

Meddelande om slutlígt beslut vid anbuds-

provnmg
Bestállaren underrättar utan dröjsmål skriftligen
såväl den vars anbud antagits som övriga anbuds-
givare om slutligt beslut vid anbudsprövning.


