
 

Utdrag ur lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) Bilaga  

Krav som får ställas på leverantören 

1 kap. 

17 §   En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han  
 
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller 
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande, 
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 
landet eller i det land där upphandlingen sker. 
 
En upphandlande enhet får begära upplysningar om en leverantörs tekniska förmåga och 
kapacitet samt om hans finansiella ställning. 
 
En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandling eller inbjudan till anbudsgivning 
ange vilka upplysningar om förhållanden som avses i andra stycket som enheten vill ha. 
 
Enheten har rätt att utesluta en leverantör från deltagande om leverantören i väsentligt hänse-
ende har låtit bli att lämna begärda upplysningar om förhållanden som avses i första och 
andra styckena eller lämnat felaktiga uppgifter. 

6 kap. 

9 §   En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han  
 
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller 
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande, 
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter. 
 
En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om förhållanden 
som avses i första stycket. 
 
Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är onödigt, kon-
trollera om leverantören är 
 
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret, 
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-
skatt och arbetsgivaravgifter, och 
3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. 
 
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som avses i 
första och tredje styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på 
vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna. 
 
10 §   En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören inte är registrerad i 
register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att registreringsskyldighet förelig-
ger. 

Prövning av anbud 
11 §   En upphandlande enhet får inte pröva ett anbud som har kommit in efter den dag som 
angetts som sista dag för lämnande av anbud. Däremot skall enheten pröva alla andra anbud 
om inte annat följer av andra stycket eller 10 §. 
Enheten får förkasta ett anbud 
 
1. om leverantören i väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar om 
förhållanden som avses i 9 § första stycket, eller 
2. om förhållanden som anges i 9 § första stycket 1–5 föreligger. 
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