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Volymuppgifter i ramavtalsupphandling
- Lämpligt, möjligt eller till och med nödvändigt?



Frågeställningar 
Kan man avropa varor/tjänster som inte finns med i offererad 
prislista/varukorg? 

Vilka volymuppgifter behöver den upphandlande myndigheten lämna 
vid upphandlingen av ett ramavtal?
- Garanterade volymer? 
- Historiska/uppskattade volymer?
- Maxvolymer?



Ramavtal

Ramavtalet är den ram som definierar vad som omfattas av 
avtalet och vad som utifrån denna omfattning kan ”avropas” 
ifrån avtalet. 



Ramavtal

Ramavtal kan vara tecknade mellan en och flera upphandlande 
myndigheter och en eller flera leverantörer. 



Garanterade volymer 
 Vanligt att det i förfrågningsunderlaget 

anges att några volymer inte garanteras
 Främst är en avtalsrättslig fråga 

och inte en upphandlingsrättslig fråga



Volymuppgifter 
Upphandlingsdokumenten ska vara så klara och tydliga att 
anbudsgivarna, med stöd av de uppgifter som framgår av 
upphandlingsdokumenten, kan utforma och beräkna sitt 
anbud.



Volymuppgifter
 En upphandlande myndigheten ska, när upphandlingen påbörjas, göra 

en uppskattning av värdet på upphandlingen
 Beräkningen av värdet på en ramavtalsupphandling ska omfatta den 

totala ersättning som den upphandlande myndigheten planerar att 
betala ut under hela löptiden

 Ingen uttrycklig skyldighet att ange det uppskattade värdet i 
upphandlingsdokumenten



Volymuppgifter 
Värdet på ramavtal eller kontraktet utgör betydelsefull 
information till potentiella anbudsgivare vid utformning av 
deras anbud



Mål nr 687-18, Kammarrätten i Göteborg
 Ramavtal avseende köp av fönster
 Prislista med offererade fönster bifogats anbudet
 UM köpt fönster som inte omfattades av prislistan



Mål nr 687-18, Kammarrätten i Göteborg

”Så länge beställningen inte överstiger 300 fönster/fönsterdörrar finns 
det enligt ramavtalets formulering möjlighet att avropa andra fönster 
än de som finns med i den bifogade prislistan”



Mål nr 687-18, Kammarrätten i Göteborg

”Det ligger i sakens natur att det vid en ramavtalsupphandling med 
ett stort antal avropsberättigade inte kan förutses exakt vilket behov 
som kommer att uppstå hos de potentiella avtalsparterna. För att ett 
ramavtal ska uppfylla sitt syfte måste det i normalfallet finnas en 
möjlighet att beställa andra varor än de som uttryckligen anges i 
leverantörens prislista”



Mål nr 6090-18, Kammarrätten i Stockholm

 Fanns vissa minsta volymer
 Historiska volymer saknades
 Uppgift om maxvolym saknades
 Otydlig uppskattning av volymer/omfattning



Mål nr 6090-18, Kammarrätten i Stockholm

”Kammarrätten anser med hänsyn härtill att 
förfrågningsunderlaget är otydligt och att uppgifterna inte är 
tillräckliga för att rimligt informerade och normalt omsorgsfulla 
anbudsgivare ska kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud. 
Upphandlingen strider således mot principen om transparens.”



C-216/17, EU-domstolen
Tolkningsfråga: 
Är det tillåtet att i ramavtalsupphandling underlåta att fastställa 
kvantiteten av tjänster som kan beställas av de 
avropsberättigade myndigheterna, alternativt fastställa 
kvantiteten med hänvisning till dessa myndigheters ordinarie 
behov?



C-216/17, EU-domstolen
Punkt 78 i generaladvokatens förslag till avgörande. 

”Om det inte finns någon uppgift om den (uppskattade) 
sammanlagda kvantiteten av tjänster eller om grunderna för att 
beräkna dessa är hypotetiska, är det svårt för de potentiella 
anbudsgivarna att avgöra om det är lönsamt för dem att delta i 
upphandlingen”.



C-216/17, EU-domstolen

”För det första följer det av flera andra bestämmelser i direktiv 2004/18 
att det i ramavtalet från början ska fastställas den största kvantiteten 
varor eller tjänster som kommer att kunna bli föremål för efterföljande 
kontrakt.”

Uppskattad total kvantitet och/eller uppskattat total belopp?



C-216/17, EU-domstolen
”För det andra anges i artikel 32.3 i direktiv 2004/18 att om ett ramavtal sluts med en 
enda ekonomisk aktör, ska kontrakt som bygger på detta ramavtal tilldelas i enlighet 
med villkoren i ramavtalet. Härav följer att den upphandlande myndighet som från 
början är part i ramavtalet endast kan handla för egen räkning och på andra i 
ramavtalet specifikt angivna potentiella upphandlande myndigheters vägnar, inom 
gränsen för en viss kvantitet och när denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte 
längre någon verkan.”

Avtalet inte längre någon verkan?



Avtalsrättsliga följder? 
Kan avgörandena även komma att få avtalsrättsliga följder?
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Om LA PARTNERS
Advokatfirman LA PARTNERS Aktiebolag är en oberoende 
advokatfirma i Malmö inriktad på svensk och 
internationell affärsjuridik.

LA PARTNERS affärsidé är att vi ska bistå med 
kvalificerade juridiska råd med hög kostnadseffektivitet 
för våra klienter.

Ett av våra största specialistområden är offentlig 
upphandling och offentliga affärer. Vi biträder såväl 
offentliga som privata aktörer i upphandlingsrättsliga mål 
och ärenden såväl i som utanför domstol. 

På vårt kontor på Navigationsgatan i Malmö arbetar 
sjutton anställda, varav fjorton jurister, huvuddelen med 
erfarenhet från några av Sveriges största advokatbyråer.
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