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Information om Konkurrenspräglad dialog 
 
Syftet med konkurrenspräglad dialog 
Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som varje leverantör kan begära att få 
delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som 
har bjudits in att delta i detta förfarande. Konkurrenspräglad dialog avses vara ett flexibelt 
förfarande för särskilt komplicerade kontrakt och innehåller inslag från selektivt förfarande 
och förhandlat förfarande med föregående annonsering. 
 
Konkurrenspräglad dialog ska innehålla inslag av både flexibilitet och förutsebarhet. 
Flexibilitet innebär en process som tillgodoser den upphandlande myndighetens intresse att 
utveckla affärsprojektet utan onödiga låsningar i valet av lösning. Förutsebarhet innebär att 
processen omgärdas av en öppenhet som skapar en rimlig förutsebarhet för leverantörerna. 
 
Det är angeläget att skapa goda betingelser för leverantörer att delta i den 
konkurrenspräglade dialogen, eftersom detta i slutändan kan gynna den upphandlande 
myndigheten i form av mer konkurrenskraftiga erbjudanden. 
 
Dialogen också bidra till att genomgående förbättra upphandlingens kvalitet i fråga om 
finansiering, rättsförhållanden och tillvaratagande av ny teknik när det gäller särskilt 
komplicerade kontrakt. Dialogen kan även öka möjligheten att beakta t.ex. tekniska 
innovationer och designförslag eftersom den upphandlande myndigheten fortlöpande kan 
diskutera och väga unika lösningar mot varandra. Det är således sannolikt att upphandling 
genom konkurrenspräglad dialog kan stimulera framväxten av ny teknik och design av hög 
kvalitet. 
 
 
Tillämpningsområde 
Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat när tekniska, finansiella eller rättsliga 
omständigheter inte kan specificeras eller det inte går att bedöma vad marknaden har att 
erbjuda. Individuell dialog mellan den upphandlande myndigheten och leverantören 
genomförs, i syfte att definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna tillgodoses. Dialogen 
äger rum innan anbud lämnas och utvärderas. 
 
Grundläggande upphandlings principer 
Vid tillämpning av konkurrenspräglad dialog ska, i likhet med övrig upphandling, de 
grundläggande EU-rättsliga principerna iakttas. Det innebär att vid genomförandet av en 
konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörerna på 
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra förfarandet på ett öppet sätt. 
Vidare ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. 
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Genomförande process 
Målet vid en upphandling är att uppnå en god affär. Detta innebär bland annat att den 
upphandlande myndighetens behov tillgodoses genom att konkurrensen på marknaden tas 
tillvara och att förfarandet sker rättssäkert och effektivt. Nedan följer en allmän beskrivning 
av processen.  
 
En konkurrenspräglad dialog genomförs i olika faser, först sker en dialogfas och därefter en 
anbudsfas.  
 
Annonsering 
En upphandling med konkurrenspräglad dialog ska annonseras. Vid direktivstyrda 
upphandlingar ska annonsen publiceras i TED. Vid upphandling enligt 15 kap. LOU saknas 
uttryckliga bestämmelser om annonsering för konkurrenspräglad dialog, men kravet på 
öppenhet medför att annonsering måste ske i en allmänt tillgänglig databas eller annons i 
annan form som leder till effektiv konkurrens. Av annonsen ska bl.a. framgå: Att förfarandet 
konkurrenspräglad dialog används. Beskrivning av den upphandlande myndighetens behov 
och krav (om det inte istället framgår av det beskrivande dokumentet).  Tilldelningskriterier 
(om det inte istället framgår av det beskrivande dokumentet). Om antal anbudssökande ska 
begränsas och i så fall det lägsta respektive det högsta antal som ska bjudas in. De kriterier 
och regler som ska användas för att begränsa antalet anbudssökande ska anges. 
Om den upphandlande myndigheten avser att genomföra dialogen i successiva steg, 
(om det inte istället framgår av det beskrivande dokumentet). Även sista dag för att lämna 
anbudsansökan ska anges. 
 
Urval av sökanden 
Momentet att göra urvalet av sökande skiljer sig inte vid konkurrenspräglad dialog från 
selektivt förfarande eller urvalsförfarande. Urvalet får endast ske utifrån de krav och kriterier 
som angivits i annonsen eller det beskrivande dokumentet. Samtliga ställda krav måste 
uppfyllas av den anbudssökande för att denne ska få bjudas in till dialog. 
 
Inbjudan till dialog 
En skriftlig inbjudan att delta i dialogen ska, vid ett och samma tillfälle, skickas till de 
anbudssökande som valts ut vid urvalsprocessen. 
 
Dialog 
Syftet med dialogen är att identifiera och definiera hur den upphandlande myndighetens 
behov bäst kan tillgodoses. Önskat resultat av dialogen är dels att nå fram till en eller flera 
lösningar som dels kan tillgodose den upphandlande myndighetens behov, dels utgöra 
grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena bjuds in att lämna. 
 
Dialogen får omfatta alla aspekter av kontraktet, dvs. både tekniska, ekonomiska och 
juridiska aspekter. Exempel på juridiska aspekter är fördelning och begränsning av risker 
samt garantier. Däremot får dialogen inte medföra ändringar av väsentliga förutsättningar 
som angivits i annons, beskrivande dokument eller inbjudan till att delta i dialogen. Sådana 
ändringar strider mot principerna om likabehandling och öppenhet. Dialogen ska föras 
individuellt mellan den upphandlande myndigheten och varje enskild deltagare (leverantör) 
och endast avse den deltagarens förslag och lösning. 
 
Sekretess 
Under dialogfasen råder upphandlingssekretess. Det är inte tillåtet att avslöja 
innehållet i en leverantörs lösningar eller annan information som lämnats av en leverantör 
utan leverantörens samtycke. Dialogen ska föras individuellt mellan den upphandlande 
myndigheten och varje enskild deltagare. Diskussionerna ska endast avse deltagarens 
lösning (eller lösningar). Det är inte möjligt för en upphandlande myndighet att utan 
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deltagarnas samtycke välja ut exempelvis en deltagares finansiella lösning och en annan 
deltagares tekniska lösning och slå ihop dessa till en lösning eller att kombinera två 
deltagares tekniska lösningar till en. Det kan vara lämpligt att för varje dialogmöte upprätta 
en överenskommelse mellan den upphandlande myndigheten och deltagaren om vad som 
utgör specifik information som ska omfattas av sekretess och vad som utgör generell 
information som kan meddelas andra. Frågan om samtycke till att innehåll i en lösning ska 
kunna lämnas ut till övriga deltagare kan utgöra ett villkor för deltagande i en 
konkurrenspräglad dialog så länge de upphandlingsrättsliga principerna upprätthålls. Detta 
ska i så fall tydligt framgå av annonsen eller det beskrivande dokumentet för att ge 
potentiella leverantörer möjlighet att värdera ett deltagande på sådana villkor. 
 
Dialogen fortsätter 
Dialogen fortsätter till dess att det finns en eller flera acceptabla lösningar som tillgodoser 
vårt behov. Det finns ingen tidsbegränsning. Det är av stor vikt att dialogen inte avslutas före 
kommunen bedömer att det sannolikt kommer att lämnas attraktiva och godtagbara anbud 
samt att eventuella oklarheter är har retts ut. 
 
Avbrytande av konkurrenspräglad dialog 
Frågan om avbrytande av en konkurrenspräglad dialog under dialogfasen är inte närmare 
reglerat. Kan en upphandlande myndighet konstatera att någon godtagbar lösning inte 
kommer att presenteras utifrån de behov och krav som angivits vid annonseringstillfället, bör 
det finnas möjlighet att avbryta upphandlingen utifrån de generella förutsättningarna som 
gäller för detta. 
 
Lämna anbud 
Efter att dialogen har förklarats avslutad och underrättelse har skickats till deltagarna, ska 
den upphandlande myndigheten uppmana deltagarna att lämna sina slutgiltiga anbud på 
grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen. Det är 
inget som utesluter att ett anbud ska lämnas på en annan deltagares lösning under 
förutsättning att deltagaren har gett samtycke till detta. 
 
Anbudsprövning 
Anbuden ska utvärderas utifrån de tilldelningskriterier som angivits i annonsen eller det 
beskrivande dokumentet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska alltid användas som 
grund för tilldelning av kontrakt vid konkurrenspräglad dialog. 
 
Under anbudsprövningen får en upphandlande myndighet uppmana en anbudsgivare att 
klarlägga och precisera sitt anbud. Detta får inte leda till att grundläggande delar av anbudet 
eller inbjudan att lämna anbud ändras så att det snedvrider konkurrensen eller leder till 
diskriminering. 
 
Kontrakttilldelning 
Vid konkurrenspräglad dialog gäller samma regler avseende formerna för kontraktstilldelning 
som för övriga upphandlingsförfaranden. Underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas ut 
till alla de leverantörer som ansökt om att få delta i dialogen i vilket skälen för beslutet ska 
anges. Avtalsspärr gäller sedan i 10 eller 15 dagar beroende på sätt underrättelsen skickas 
(per post eller via elektroniska medel). 
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