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Dokumentation kapitel.13
Dokumentation av företeelser som kopplas till uteslutningsgrunderna i Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling, 13 Kap.
Lagrum / Uteslutningsgrund
LOU 13 Kap §1 punkt 1
Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets
rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om
kampen mot organiserad brottslighet
LOU Kap 13 §1 punkt 2
Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt
av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av
artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i,
korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut
2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot
korruption inom den privata sektorn, eller korruption
enligt nationella bestämmelser,

LOU 13 Kap §1 punkt 3
Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i
konventionen som utarbetats på grundval av artikel
K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

Tjänsten kapitel.13 ger svar på om bolaget med företrädare
har…*

ÅTGÄRD

Data för detta brott saknas i denna version av kapitel.13 men
planeras i kommande versioner.
Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Bestickning
Bestickning, grovt brott
Givande av muta
Grovt givande av muta
Medhjälp till mutbrott, grovt brott
Mutbrott
Mutbrott, grovt brott och grovt tagande av muta
Mutbrott, grovt brott
Tagande av muta
Grovt tagande av muta
Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Anstiftan av bedrägeri
Anstiftan av försök till bedrägeri
Bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Bedrägeri medelst brukande av osann urkund
Bedrägeri
Förberedelse till bedrägeri
Förberedelse till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk
urkund
Förberedelse till grovt bedrägeri medelst
urkundsförfalskning
Förberedelse till grovt bedrägeri
Försök till bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Försök till bedrägeri
Försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Försök till grovt bedrägeri medelst olovlig
identitetsanvändning och urkundsförfalskning
Försök till grovt bedrägeri medelst olovlig
identitetsanvändning
Försök till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Försök till grovt bedrägeri
Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Grovt bedrägeri medelst brukande av osann urkund
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och
brukande av falsk urkund
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och
urkundsförfalskning
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning och olovlig
identitetsanvändning
Grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Grovt bedrägeri
Medhjälp till bedrägeri
Medhjälp till försök till bedrägeri
Medhjälp till försök till grovt bedrägeri medelst brukande av
falsk urkund
Medhjälp till försök till grovt bedrägeri medelst
urkundsförfalskning
Medhjälp till försök till grovt bedrägeri
Medhjälp till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk
urkund
Medhjälp till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning
Ringa bedrägeri
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LOU 13 Kap §1 punkt 4
Penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt
definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015
om åtgärder för att förhindra att det finansiella
systemet används för penningtvätt eller finansiering
av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv
2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen

LOU 13 Kap §1 punkt 5
Terroristbrott eller brott med anknytning till
terroristverksamhet såsom de definieras i artiklarna
3 och 5-12 i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om
bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets
rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets
beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen,
eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i
den mening som avses i artikel 14 i det direktivet,
eller
LOU 13 Kap §1 punkt 6
Människohandel enligt definitionen i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU
av den 5 april 2011 om förebyggande och
bekämpande av människohandel, om skydd av dess
offer och om ersättande av rådets rambeslut
2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen
LOU 13 Kap §2 1st
En upphandlande myndighet ska utesluta en
leverantör från att delta i en upphandling, om
myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på
annat sätt får kännedom om att leverantören inte har
fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av
skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna
landet eller i det land där upphandlingen sker, och
detta har fastställts genom ett bindande
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har
fått laga kraft.
LOU 13 Kap §2 2st
En upphandlande myndighet får utesluta en
leverantör från att delta i en upphandling, om
myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att
de skyldigheter som avses i första stycket inte har
fullgjorts.

LOU 13 Kap §3 punkt 1
myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt
tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga
skyldigheter

LOU 13 Kap §3 punkt 2
Leverantören
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller
likvidationsförfaranden,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer,
eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner
sig i en motsvarande situation till följd av ett
förfarande enligt nationella lagar och andra
författningar som liknar dem som avses i a-c

Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Anstiftan av penningtvättsbrott
Försök till grovt penningtvättsbrott
Försök till penningtvättsbrott
Grovt penningtvättsbrott
Medhjälp till grovt penningtvättsbrott
Medhjälp till penningtvättsbrott
Näringspenningtvätt
Näringspenningtvätt, grovt brott
Näringspenningtvätt, ringa brott
Penningtvättsbrott
Penningtvättsförseelse

Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan
särskilt allvarlig brottslighet
Förberedelse till terroristbrott
Terroristbrott

Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Människohandel
Medhjälp till människohandel
Dömts för något av följande brott och dom meddelats under de
senaste 5 åren:
Förberedelse till grovt skattebrott
Grovt skattebrott
Medhjälp till grovt skattebrott
Medhjälp till skattebrott
Skattebrott
Skatteförseelse
Skatteredovisningsbrott

Beslut om skattetillägg (avseende den juridiska personen, inte
företrädarna) de senaste 3 åren.
Uppgift om skatteskulder ingår ej i aktuell version
Utveckling pågår för att införa denna information under 2022.
Preliminärt kommer då ”Restförda skulder i allmänna mål
avseende skatt” att synas vid sökningar (avseende den juridiska
personen, inte företrädarna). Uppgift om detta hittar du under
rubriken ”A-mål” i de flesta kreditupplysningssystem.
Får
utesluta

Dömts för något av följande brott de senaste 3 åren:
- Människoexploatering
- Miljöbrott
- Brott mot miljöbalken
- Miljöfarlig kemikaliehantering
- Brott mot kollektivavtal

Försatts i konkurs eller
Dömts till näringsförbud som pågår
Dömts för något av följande brott de senaste 3 åren:
- Brott mot lagen om näringsförbud
- Medhjälp till överträdelse av näringsförbud
- Överträdelse av näringsförbud
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LOU 13 Kap §3 punkt 3
Myndigheten kan visa att leverantören gjort sig
skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som
gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas

LOU 13 Kap §3 punkt 4
Myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på
att leverantören har ingått överenskommelser med
andra leverantörer som syftar till att snedvrida
konkurrensen
LOU 13 Kap §3 punkt 5
Leverantören har visat allvarliga eller ihållande
brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett
tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet, och detta har medfört att det
tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till
skadestånd eller jämförbara påföljder
LOU 13 Kap §3 punkt 6
myndigheten inte kan undvika en snedvridning av
konkurrensen eller inte kan garantera en
likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och
detta inte kan avhjälpas genom andra mindre
ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören
LOU 13 Kap §3 punkt 7
Myndigheten genom andra mindre ingripande
åtgärder än uteslutning av leverantören inte kan
avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund
av ett sådant tidigare deltagande från leverantörens
sida som avses i 4 kap. 8 §
LOU 13 Kap §3 punkt 8
Leverantören i allvarlig omfattning
a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information
som kan begäras för kontroll av att det inte finns
grund för att utesluta leverantören från att delta i
upphandlingen enligt detta kapitel eller av att
leverantören uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav
enligt 14 kap. 1-5 §§,
b) har undanhållit sådan information, eller
c) inte har lämnat de kompletterande dokument som
myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3-5 §§
LOU K13 Kap §3 punkt 9
Leverantören otillbörligt har försökt att påverka den
upphandlande myndighetens beslutsprocess eller
tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge
leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen
eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande
uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de
beslut som fattas under upphandlingen i fråga om
uteslutning av leverantörer, urval av leverantörer
som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för allvarligt fel i
yrkesutövningen
Dömts för något av följande brott de senaste 3 åren:
- Brott mot Utlänningslagen (utgör uteslutningsgrund enligt dom
16121-20 FR Stockholm)

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för snedvriden
konkurrens eller kartellbildning.

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för allvarliga eller
ihållande brister i kontrakt

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för snedvridning av
konkurrens på grund av jäv.

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för snedvridning av
konkurrens

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för osanna
uppgifter

Registrerats i Sveriges Offentliga Varningslista för otillbörlig
informationsinhämtning
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