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Summary 
This thesis (Government Procurement in Russia) describes government 
procurement in the Russian Federation with focus on the possibility for the 
foreign suppliers to participate. The thesis covers the problems of the 
government procurement in Russia in general as well as problems of 
protection of the rights of the suppliers. In the light of globalisation of the 
trade market in the world and Russia’s ambition to join the WTO, special 
attention has been paid also to Russia’s position at this stage. Historical 
background to the government procurement in Russia follows the 
description of the regulations and principles that cover this area of trade law. 
Procedure of the government procurement includes the description of the 
requirements for the parties to the contract which follows by the description 
of the major aspects for the procurement. Major attention in the thesis is 
paid to studying of possibilities for the foreign participation in the 
government procurement in Russia. Relevant regulations, cases and changes 
in the legislation are covered.  
 
RLOU (the Russian Law on Public procurement) is relatively new (came 
into force July, 2005), but it has already been changed 150 times since then. 
It includes even some paragraphs that will come into force 2009, 2010 and 
2011.  The law for the first time in the modern history of the government 
procurement in Russia allows foreign suppliers to participate on the same 
conditions that domestic suppliers do. It is edified on principles of non-
discrimination, effectiveness, openness and responsibility. RLOU does not 
contain a clear description of how the process for procurement is performed, 
which makes understanding of how it should be done more complicated. It 
contains the definitions and requirements that parties participating in the 
procurement process shall follow, but these regulations are not complete and 
shall be followed by application of the paragraphs in the Russian Civil 
Code, Budget Code and the Regulation for Government Procurement. Many 
foreign companies consider the system for government procurement in 
Russia as complicated – legislation often changes, rules are hard to handle 
and cultural aspects may appear as obstacle. Other obstacles as corruption, 
bureaucracy and criminality also may appear, but not as common as before. 
It makes the procurement process quite hard to handle and create generally 
negative view for the foreign suppliers who mention the legislation as 
complicated.   
 
Government procurement may be performed in different ways and usually 
starts with the publishing of the advertisement by the governmental 
organisation on the official website. Particular attention is paid to a special 
procurement body, so called a specialised organisation, which may be used 
by a governmental authority for performing some qualified assistance on 
behalf of it. Russian legislation allows even suppliers to turn to the 
specialised organisation for assistance. Suppliers may turn to the specialised 
organisation for obtaining necessary recommendations, examination of 
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documents for more successful participation in the procurement. It is 
considered quite reasonable for the foreign suppliers, which may feel 
uncertain on the Russian market and be in the need of consulting and even 
assistance in completing of some papers for participation in the government 
procurement. Government procurement in Russia is completed when the 
contract is assigned to the supplier. 
 
There three reasons why I have chosen to write about government 
procurement in Russia. Firstly, Russia has become more open country 
within trade and industry and welcomes international suppliers on the 
market. But is there any discrimination of foreign enterprises or is there any 
preference on nationality? Foreign participation in the government 
procurement in Russia on the same conditions as domestic suppliers is 
legislatively possible, but such issues as bureaucracy and complicated 
legislation on government procurement must be overseen. Answer to the 
questions mentioned above gives in result of interpreting of legal rules as 
well as qualitative explanation of the practicing Swedish experts on the 
Russian market. Secondly, Russia has an ambition to become a member of 
the WTO. Russia’s steps forward towards membership in the WTO have 
resulted in changes in the legislation in order to meet certain requirements. 
This membership may even increase trade with other member states in 
future. Thirdly, there is a strong interest within Swedish trade and industry 
to establish business in Russia – for the last year quantity of Swedish 
enterprises in Russia has increased from 300 to 400.  
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Sammanfattning 
Arbetet beskriver offentlig upphandling i den Ryska Federationen med 
särskilt belysning av möjligheter för utländska leverantörer att lägga anbud. 
Arbetet behandlar problem med offentlig upphandling i Ryssland generellt 
samt problem med skydd för leverantörernas rättigheter. I ljuset av 
globaliseringen av handelsmarknaden i världen, samt Rysslands ambition att 
bli medlem i WTO har uppmärksamheten lagts på Rysslands position i det 
sammanhanget.  Historisk bakgrund om offentlig upphandling i Ryssland 
följs av beskrivning av lagstiftningen och principerna som täcker 
upphandlingen. Proceduren för offentlig upphandling inkluderar beskrivning 
av krav som ställs på parterna, samt huvudaspekterna för upphandlingen. 
Stor vikt i arbetet läggs på en undersökning av möjligheter för utländskt 
deltagande i offentlig upphandling i Ryssland. Relevant regelverk, rättsfall 
och ändringar i lagstiftningen omfattas av studien. 
 
RLOU (ryska lagen om offentlig upphandling) är relativt ny (trädde i kraft i 
juli 2005), men den har redan ändrats 150 gånger. Den inkluderar även 
några bestämmelser som kommer att träda i kraft i 2009, 2010 och 2011. 
Lagen tillåter för första gången i den moderna tid utländska leverantörer att 
lägga anbud i upphandlingen på samma villkor som gäller för nationella 
leverantörer. Lagen följer principerna för icke diskriminering, effektivitet, 
öppenhet och ansvar. RLOU innehåller inte en tydlig beskrivning av hur 
upphandlingsprocessen går till, vilket komplicerar förståelse för hur det går 
till i rysk offentlig upphandling. Lagen innehåller föreskrifter som parterna 
är skyldiga att följa, men dessa föreskrifter är inte fullständiga och måste 
kompletteras med tillämpning av bestämmelserna i Civilbalken, 
Budgetbalken, samt Förordning för Offentlig Upphandling. Många 
utländska företag tycker att offentlig upphandling i Ryssland är komplicerad 
p.g.a. lagstiftningen ändras ofta, det är svårt att uppfylla ställda krav av 
upphandlande myndigheten, samt de kulturella aspekterna kan vara ett 
hinder. Andra hinder som korruption, byråkrati och kriminalitet kan också 
förekomma. Det gör upphandlingsprocessen svårare att följa och ger upphov 
till negativa åsikter hos utländska leverantörer som kallar 
upphandlingsprocessen komplicerad.  
 
Offentlig upphandling kan genomföras via olika upphandlingsformer och 
börjar vanligtvis med att den upphandlande myndigheten publicerar en 
annons på den officiella webbsidan. Speciell uppmärksamhet läggs på 
medverkan av ett särskilt upphandlingsorgan, den så kallade specialiserade 
organisationen, som kan medverka i upphandlingen på uppdrag från den 
upphandlande myndigheten. Ryska lagstiftningen tillåter även leverantören 
att vända sig till den specialiserade organisationen för kvalificerad hjälp. 
Leverantören kan vända sig till den specialiserade organisationen för 
rekommendationer och granskning av dokumentation för att öka sina 
chanser i upphandlingen. Det är ganska förutsägbart att utländska 
anbudssökande kan känna sig osäkra på den ryska marknaden och är i behov 
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av rådgivning och även hjälp i framtagandet av dokumentation inför 
deltagandet i en offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen är 
slutförd när upphandlingskontraktet tilldelas leverantören. 
 
Det finns tre anledningar till mitt val av detta uppsatsänne. För det första, 
Ryssland har blivit ett mer öppet land inom näringslivet och välkomnar 
utländska leverantörer till den ryska marknaden. Men förekommer det 
diskriminering av utländska företag? Finns det några preferenser på grund 
av nationalitet? Utländskt deltagande i offentlig upphandling i Ryssland är 
rättsligt möjligt. Preferenserna ges i särskilda fall till inhemska leverantörer 
i syftet att stödja näringsverksamhet bl.a. på fångvårdsanstalterna och vid 
handikapporganisationer. Däremot måste sådana aspekter som byråkrati och 
krångliga regler om offentlig upphandling revideras. Svar på ovan ställda 
frågor ges utifrån tolkning av lagbestämmelserna och genomförda 
kvalitativa upplysningar av praktiserande svenska experter på den ryska 
marknaden. För det andra, Ryssland har ambition att komma med i WTO. 
Rysslands steg mot medlemskap i WTO har orsakat ändringar i 
lagstiftningen för att kunna möta vissa krav. Rysslands medlemskap i WTO 
kan även öka handel med andra medlemsländer i framtiden. För det tredje 
det finns ett starkt intresse i det svenska näringslivet att etablera sig på den 
ryska marknaden. För senaste året har antalet av svenska företag på den 
ryska marknaden ökat väsentligt, från 300 till 400 företag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



Förord 
 
 
Offentlig upphandling i Ryssland har man inte hört talas mycket om förut i 
västvärlden. Slut på sovjettiden, Perestrojka och utveckling mot 
marknadsekonomi har lett till att det rättsområdet började utvecklas 
expansivt. Intresse hos internationella företag att bekanta sig med hur det är 
egentligen att göra ”business in Russia” har ökat, vilket gör att många 
västerländska och andra företag öppnar sina kontor i Ryssland. Däremot är 
det inte så många utländska företag än som lägger anbud vid offentlig 
upphandling i Ryssland. 
 
Jag vill främst tacka Kommerskollegium för ett förslag till detta 
uppsatsämne. Rysslands ambition att bli medlem i WTO gör att Ryssland 
måste uppfylla vissa krav som WTO ställer inför medlemskapet under 
pågående förhandlingar. Det har varit otroligt intressant att fördjupa mig i 
det mindre kända för svenska juridiska världen rättsområdet i Ryssland.     
 
Stort tack till Stefan Gullgren från svenska ambassaden i Moskva, Yngve 
Redling från den svensk-ryska handelskammaren i Stockholm, Bernt Norén 
från SWECO för att de ställde upp med kvalitativa upplysningarna om 
svensk erfarenhet i samband med offentlig upphandling i Ryssland samt 
utveckligsperspektiv i denna sfär i framtiden. Utan dem mitt arbete skulle 
inte vara lika fullständigt. 
 
Jag vill också rikta ett särskilt tack till min handledare Bengt Lundéll för 
handledning inom hela skrivprocessen. Slutligen tackar jag min 
familj och vänner för deras tålamod, stöd och uppmuntran under 
alla studieåren.   
 
  
 
Lund, 2008 
 
irin.sv@hotmail.com 
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Förkortningar 
 
 
 
GPA  Government Procurement 

Agreement 
 
UNCITRAL United Nations Commission on 

International Trade Law
 
 
INCOTERMS International Commerce Terms 
 
 
FOU  Förordningen ”Om organisation av 

offentlig upphandling av varor, 
tjänster and service” som är 
fastställd av RF:s presidentdekret 
#305 av 8 april 1997 (Förordning 
om offentlig upphandling) 

 
FZ Federalnij Zakon (Federala Lagen) 
 
 
NEP   Den nya ekonomiska politiken  
 
 
RLOU Ryska federala lagen ”Om 

publicering av annonseringar om 
upphandling av varor, tjänster och 
service för statliga och kommunala 
behov” # 94-FZ av 21 juli 2005 

 
 
RF   Ryska Federationen, Ryssland 
 
 
WTO World Trade Organisation 
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1 Inledning  
I Sverige är grundregeln att vem som helst kan bjuda på ett kontrakt i en 
offentlig upphandling, men i andra länder är ofta möjligheten att delta 
begränsad för utländska företag. Staten använder då de offentliga 
upphandlingarna som ett sätt att gynna och stärka den inhemska 
utbudskapaciteten. Om fler länder öppnade för utländsk konkurrens i sina 
upphandlingar skulle därför handeln kunna öka stort. Det skulle också 
innebära billigare upphandlingar för den offentliga sektorn och sparade 
skattepengar.1

 
Offentlig upphandling i Ryssland är ett sätt för staten och kommunerna att 
anskaffa varor, tjänster och service2. Den offentliga sektorn i Ryssland har 
genomgått dramatiska förändringar efter kollapsen av Sovjetregimen. En 
stor marknad har börjat utvecklas utåt, vilket även kan förklaras med 
Rysslans intention att gå med i medlemskap i World Trade Organisation 
(WTO) inom den närmaste framtiden. Offentlig upphandling i Östeuropa 
befinner sig generellt fortfarande i utvecklingsstadiet. Lagstiftningen ändras, 
förnyas och delvis upphävs regelbundet. 
 
Upphandlingen omgärdas av detaljerade regler och etablerade principer. 
Nyskapade regelverk syftar till att förenkla upphandlingsprocessen, ge 
möjlighet till alla leverantörer att lägga anbud, samt likställa villkor för 
lokala och utländska leverantörer. Detta gör man för att det offentliga skall 
få valuta för sina pengar, få tillgång till bästa möjliga kvalitet och främja 
konkurrensen på marknaden. Lagstiftningen om offentliga upphandlingen är 
väldigt stor och innehåller lagar antagna på den federala nivån, samt lagar 
och förordningar antagna i varje enskild region. Principerna om effektivitet, 
proportionalitet, likhet och rättvisa, öppenhet och förutsebarhet, samt 
upphandlande myndighetens3 ansvar visar statens strävan efter god 
affärssed och framgångsrik samverkan mellan den allmänna och den privata 
sektorn.        
 
Det är svårt att avgöra vilken den traditionella upphandlingsmodellen inom 
ryska offentliga upphandlingar är, med tanke på övergången från en 
sovjetisk centralplanerad statsekonomi där staten upphandlade från en och 
samma nationella leverantör till marknadsekonomin som ger möjlighet att 
välja. Numera har den statliga upphandlande myndigheten möjlighet att 

                                                 
1 Kommerskollegium, http://www.kommers.se/templates/Standard2____1003.aspx, hämtad 
2008-03-04. 
2 Rysk lagstiftning om offentlig upphandling vid behandling av upphandlingsaffärer 
använder sig av begrepp upphandling av varor, tjänster och service. Detta begrepp 
motsvarar svenskt begrepp upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. I mitt 
arbete har jag valt att avvända mig av den ryska varianten för att följa det etablerade 
konceptet på den ryska marknaden.  
3 Upphandlande myndigheten kan vara en statliga myndighet, upphandlande myndigheter 
vid regionala och kommunala förvaltningar i Ryssland. Den svenska motsvarigheten är 
närmast landsting och kommuner.  
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välja den mest relevanta varan, tjänsten eller service och upphandla för det 
mest förmånliga priset. Upphandlingskontraktet tilldelas av den statliga 
upphandlande myndigheten till en leverantör som kan representeras av en 
fysisk eller juridisk person. Lagen ställer ganska höga krav på leverantören 
med fokus på finansieringsförmåga, pålitlighet och innehavande av 
nödvändiga resurser. Detta ökar enligt lagstiftaren den rättvis konkurrens på 
den marknaden och främjar deltagande bland små, medelstora och stora 
leverantörer både av lokalt och utländskt ursprung.    
 
Jag behandlar i examensarbetet all relevant rysk federal lagstiftning som 
berör offentlig upphandling med fokus på Federala lagen om publicering av 
annonser om upphandling av varor, tjänster och service för statliga och 
kommunala behov (RLOU).4 Och den teoretiska studien av gällande rätt 
följs av en analys av genomförda samtal med svenska experter som är 
verksamma på den ryska marknaden och som har insyn i 
upphandlingsrättsliga frågor. 
 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med arbetet är att beskriva offentlig upphandling i 
Ryssland. Jag vill öka förståelsen hos svenska företag om upphandlingen på 
den ryska marknaden, om regelverk som stödjer offentlig upphandling samt 
om de regler som gör att utländska företag får delta i den ryska 
upphandlingsprocessen. Denna förståelse är behövlig i ljuset av att den 
ryska marknaden expanderar och intresset bland svenska företag ökar för 
denna marknad. För att uppnå detta syfte har jag valt att inhämta kvalitativa 
upplysningar av svenska företag som är verksamma på den ryska marknaden 
för att kunna analysera hur offentlig upphandling med utländskt deltagande 
fungerar i praktiken. För detta har frågeställningar utarbetats och skickats ut 
till berörda företag. 
 
Regelverket på det offentligrättsliga området är däremot inte entydigt och 
saknar tydlig beskrivning av bl.a. upphandlingsprocessen. Det kan även vara 
intressant i undersökningssyfte att studera om den upphandlande 
myndigheten kan tillämpa vissa preferenser till förmån av ryska leverantörer 
vid annonsering om upphandlingen, vilket innebär att utländska företag 
diskrimineras. 
 
Jag har valt att i förenklad form förklara hur offentlig upphandling i 
Ryssland går till, vilka krav som ställs på den upphandlande myndigheten 
och leverantören, hur upphandlingsproceduren ser ut och vem man kan 
vända sig till för att få kvalificerad hjälp. Min intention i arbetet är inte 
jämföra offentlig upphandling i Sverige med offentlig upphandling i 
Ryssland, där likheter och skillnader kan sammanställas, utan endast att 

                                                 
4 Jag har valt att använda den svenska förkortningen för Lagen om offentlig upphandling, 
LOU med tillägg av ”R” för rysk, för enkelhets skull.  
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belysa och reflektera kring upphandlingsreglering i Ryssland vilket kan 
främja svenskt deltagande på den ryska marknaden i framtiden. 
 
 

1.2  Avgränsningar och frågeställningar  
Min studie om offentlig upphandling i Ryssland har huvudsakligen fokus på 
upphandlingsprocessen och regelverket bakom den. Jag har avstått från 
komparativa aspekter i studien och inte jämfört den ryska modellen med 
offentlig upphandling i andra länder. Jag har inte heller fördjupat mig i 
samspelet mellan det offentliga och konkurrensrätten. Mina huvudsakliga 
frågeställningar är: Hur ser upphandlingsprocessen i Ryssland ut och hur 
fungerar den i praktiken? Vilka upphandlingsformer gäller? Finns det 
annonseringsskyldighet om offentlig upphandling och vem bär 
kontrollansvaret för att upphandlingen går rätt till? Kan den upphandlande 
myndigheten tillämpa upphandlingsvillkor så att utländska företag 
diskrimineras? Vilka andra hinder finns för utländskt deltagande i offentlig 
upphandling i Ryssland? 
 

1.3 Metod och material 
Jag har använt mig av den traditionella juridiska metoden i arbetet. Jag har 
inhämtat information från lagstiftning, internationella bestämmelser och 
praxis. Offentlig upphandling i Ryssland befinner sig fortfarande i 
utvecklingsstadiet och saknar skriven doktrin för vissa moment.  Jag har gått 
igenom källor såväl från civilrätten och finansrätten, samt den offentliga 
rätten. Vidare har jag använt mig av regeringsbrev och rekommendationer, 
tidskrifter och artiklar publicerade på Internet, samt den officiella hemsidan 
för offentlig upphandling i Ryssland. Jag har använt mig av kontinuerlig 
analys under arbetets gång.  
 
De kvalitativa upplysningar som jag inhämtade av de svenska aktörer som 
är verksamma på den ryska marknaden baserades både på öppna frågor och 
mer detaljerade frågor för att kunna ge den intervjuade personen möjlighet 
att belysa den allmänna situationen, samt gå in mer i detalj på konkreta 
områden. De kvalitativa upplysningarna genomfördes per telefon och i ett 
personligt möte. Av de sju tillfrågade aktörerna ställde tyvärr bara tre upp på 
samtal. Vidare har jag sammanställt i analysen de kvalificerade 
upplysningar som jag kunnat inhämta med svenska aktörer som är 
verksamma på den ryska marknaden för att kunna se hur offentlig 
upphandling fungerar praktiskt. Det har varit svårt att hitta relevant 
rättspraxis särskilt som berör utländskt deltagande. Denna svårighet kan 
bero på att lagstiftning om offentlig upphandling som tillåter utländskt 
deltagande är relativt ny och saknar rättspraxis i detta avseende. Å andra 
sidan lägger de flesta utländska leverantörer anbud genom sina ryska 
samarbetspartner, vilket gör att det inte framgår ur texten att leverantören 
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har utländskt anknytning. Arbetet innehåller både en beskrivning av 
rättsläget och egna synpunkter.  
 

1.4 Disposition 
Arbetets disposition syftar både till att ge läsaren en övergripande förståelse 
för upphandlingsprocessen i Ryssland och redogöra för vilka krav som ställs 
på den upphandlande myndigheten och leverantören. RLOU är den 
huvudsakliga lagen som reglerar offentlig upphandling. Den är relativt 
komplex och i vissa fall kompletteras den av övrig civilrättslig lagstiftning, 
samt andra regelverk.  Jag har valt av pedagogiska skäl vid genomgången 
följa upphandlingsprocessen kronologiskt vid behandlingen av både 
bestämmelserna i RLOU och annat relevant regelverk. 
 
Efter beskrivning av upphandlingsprocessen och andra relevanta moment i 
detta sammanhang har jag gått vidare till de bestämmelserna som behandlar 
utländsk deltagande och de övergripliga moment som man skall ta hänsyn 
till. Arbetet avslutas med en sammanfattande analys. 
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2 Historisk bakgrund om 
offentlig upphandling i 
Ryssland 

Reglering av offentlig upphandling i Ryssland fanns redan under Peter den 
Stores regering. Några experter påstår att det finns några exempel på 
tillämpning av öppet förfarande vid offentlig upphandling redan under Ivan 
den Förskräckliges epok.5 Tyvärr har de positiva erfarenheterna i den sfären 
har varit bortglömda och tillämpades inte vid utarbetning av den moderna 
lagstiftningen om offentlig upphandling.  
 
Öppet förfarande som upphandlingsform nämndes för första gången på 
1700-talet när tsar Alexej Mikhajlovich (Peter den Stores far) var vid 
makten. Man hade aktivt använt en upphandlingsform som kallades 
”peretorzhka” – öppet förfarande med reduktion eller ”auktion med 
prissänkning” fram till början på 2000- talet. Denna upphandlingsform var 
upphävd på Sovjettiden under 1930-talet under den nya ekonomiska 
politiken (NEP).  
 
Under den centralplanerade statsekonomin var mekanismer för öppet 
förfarande vid offentlig upphandling inte tillämpliga. Med tillkomst av 
marknadsekonomi i slutet av 1900-talet uppstod ett stort behov av ett nytt 
system, nya metoder som skilde sig från det sovjetiska systemet. Det nya 
systemet av offentliga upphandlingar har börjat utformas på nytt efter 
presidentens direktiv ”Om förstahandsmetoder i förebyggande av korruption 
och minskning av budgetresurser vid offentlig upphandling av varor för 
statliga behov” # 305 av 8 april 1997, vilket fastställde ”Förordningen om 
organisation av upphandling av varor, tjänster och service för statliga 
behov”. Alla statliga upphandlande myndigheter skulle följa direktivet och 
förordningen vid upphandling av varor, tjänster och service. I verkligheten 
började systemet för öppet förfarande fungera i början av 1998 trots att 
öppet förfarande som upphandlingsform blev formellt fastställd 1999 med 
stöd av den federala lagen ”Om tävlan vid offentlig upphandling av varor, 
tjänster och service för statliga behov” av 6 maj 1999 # 97-FZ (FOU). 
Denna lag reglerade offentlig upphandling bara vid tillämpning av öppet 
förfarande som upphandlingsform. När lagen #97-FZ trädde i kraft blev det 
många anmärkningar till den bl.a. p.g.a. den fullständiga uteblivande av 
urvalsprocedurer. 
 
Nästan strax efter lagen #97-FZ trädde i kraft började man utarbeta en ny 
lag som skulle reglera hela spektrat av möjliga upphandlingsformer och 
omfattade upphandlingsenheter på alla nivåer i den offentliga sektorn.  

                                                 
5 Information om offentlig upphandling, http://procurement.e-management.ru/state-
zaropyt.htm, hämtad 2008-03-11. 
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3 Gällande 
upphandlingslagstiftning 

3.1 Upphandlingsreglerna i Ryssland 
Den moderna ryska lagstiftningen innehåller olika regler som är tillämpliga 
på området för den offentliga upphandlingen. Reglerna kan rangordnas som 
federala regler och regler för så kallade federationsubjekt6. Ryssland är ett 
land med ca 145 000 000 invånare (2008). Landet består av sammanlagt 89 
federala subjekt som utgörs av 21 republiker, 6 territorier (kraj), 50 regioner 
(oblast), 9 autonoma kretsar, 1 autonom region och två federala städer.7 
Huvudprincipen i regleringen av normgivningsmakten innebär att regler i de 
federativa subjekten inte skall strida mot den federala lagstiftningen och kan 
fungera som lex specialis mot den i fråga om vissa typer av upphandlingar 
som är aktuella just för den konkreta regionen och dess behov.  
 
Offentlig upphandling i Ryssland regleras huvudsakligen i RLOU, som 
innehåller bestämmelser om upphandling för den offentliga sektorn.8 Denna 
lag har blivit uppdaterad och 150 nya ändringar har införts genom lagen # 
218-FZ under de två senaste åren.9 Dessa ändringar syftar till att motverka 
korruption och tillgodose den upphandlade myndighetens behov och 
leverantörens skyddsbehov på bästa möjliga sätt. Syftet med RLOU är 
främst att motverka att offentliga medel används för att diskriminera eller 
gynna vissa leverantörer, samt för att skapa handelshinder. Annan reglering 
av offentlig upphandling består av förordningar och direktiv av den ryska 
regeringen vilka består bl.a. av bestämmelser publicerade på den officiella 
hemsidan avseende annonseringar om upphandling av varor, tjänster och 
service för federala statliga behov (www.zakupli.gov.ru). Den officiella 
tidskrift som hittills har publicerat information om offentlig upphandling av 
varor, tjänster och service för federala statliga behov (bulletin ”Konkursnie 
torgi”) från 1 januari 2008 fungerar inte längre som den officiella källan för 
publicering om offentliga upphandlingar.10 Regleringar kommer även från 

                                                 
6 Federationssubjekterna i RF är rubricerade i kapitel 3, artikel 65 i den ryska 
konstitutionen, där nämns bl.a. de administrativa och territoriella enheter som ingår i den 
Ryska Federationen, samt de två federala städerna Moskva och Sankt Petersburg.  
7 Ryska ambassaden i Sverige – Allmän information om Ryssland, 
http://www.ryssland.se/emb_s8.htm, hämtad 2008-04-12. 
8 Den federala lagen av den 21 juli 2005, med ändringar genom lagen # 207-FZ av 31 
december 2005, lagen # 142-FZ av 27 juli 2006, lagen # 53-FZ av 20 april 2007, lagen # 
218-FZ av 24 juli 2007. Utöver dessa ändringar innehåller lagen bestämmelser som 
kommer att träda i kraft i 2008, 2009, 2010 och 2011. 
9 Federala lagen ”Om införande av ändringar i federala lagen om publicering av 
annonseringar om upphandling av varor, tjänster och service för statliga och kommunala 
behov” och några andra lagar i Ryska Federationen # 218-FZ av 24 juli 2007. 
10 Brev från Ministeriet för Ekonomisk Utveckling” Om reglering för offentliggörande av 
information om offentlig upphandling för federala och statliga behov” # 314-AP/D04 av 15 
januari 2008. 
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det federala organet för den verkställande makten som kontrollerar 
publicering av annonser för federala statliga behov (t.ex. det ryska 
Konkurrensverket och Federala Tjänsten för upphandling i försvarssyfte).  
 
Artikel 2 punkt 1 i RLOU fastställer den viktigaste regleringen för offentlig 
upphandling i Ryssland. Nedanstående schema visar hur offentlig 
upphandling i Ryssland regleras och vilken lagstiftning är tillämplig. 
 

 
 

Övriga federala lagar 
som reglerar 
relationer i samband 
med offentlig 
upphandling 

 
FOU 

 
RLOU 

 
 
 
 

 
 
 

Offentlig
Upphand-

ling 

       Civilbalken              Budgetbalken  
    

 
 
Den ryska regeringen förbereder en ny förordning som reglerar att upp till 
80 % av alla varor och tjänster skall upphandlas via auktioner i elektronisk 
form. Detta är en mycket större omfattning än enligt den nuvarande 
regleringen där endast 30 % upphandlas via auktioner i elektronisk form. 
Genom den nya förordningen lägger regeringen större fokus på elektroniska 
auktioner där blir det lättare att kontrollera att annonsering om 
upphandlingar, anbud och upphandlingsprocessen inte missbrukas.11  
 
Som exempel på lagstiftning som reglerar offentlig upphandling kan nämnas 
den ryska konstitutionen, budgetbalken och civilbalken, lagstiftningen 
avseende uppställning av statliga och kommunala beställningar och annan 
lagstiftning, bl.a. om licensering av viss verksamhet samt konkurrensrättslig 

                                                 
11 Chubukov, http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=105342, hämtad 2008-04-28.                            
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lagstiftning. Utöver dessa påverkas den offentliga upphandlingen av 
innehållet i annan lagstiftning inom andra närliggande rättsområden. 
 
Den Federala Statskassan för register över de statliga kontrakten. Alla de 
federala regelverk som utfärdas av ovannämnda statliga organ kommer att 
beröras i detta arbete i den mån det är relevant för att uppnå arbetets syfte. 
 
 

3.2 De allmänna principerna 
Som det nämndes i 3.1 är övergripande syftet med RLOU att motverka att 
offentliga medel används för att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, 
samt för att undanröja handelshinder inom offentlig upphandling. 
Bestämmelserna i Artikel 1 behandlar ett antal principer, som styr offentlig 
upphandling i transaktioner mellan den offentliga sektorn och 
leverantörerna.  

3.2.1  Effektivitetsprincipen  
Effektivitetsprincipen innebär att ett system för publicering av annonser om 
offentlig upphandling skall fungera smidigt, operativt, med minimala 
byråkratiska handläggningsprocedurer och utgifter för ombesörjning av 
dessa. Principen siktar på att sträva efter inköp av varor utifrån det statliga 
behovet i god balans mellan pris och kvalitet. 12    
 

3.2.2  Proportionalitetsprincipen13  
Vid offentlig upphandling får den upphandlande myndigheten inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Dessutom måste de 
krav som ställs vara effektiva dvs. möjliga att kontrollera och enade att leda 
till att det avsedda syftet uppnås. Proportionalitetsprincipen innebär vidare 
att vid kontraktstilldelning skall den huvudsakliga uppmärksamheten läggas 
på de ekonomiska kriterierna där det viktigaste kriteriet är ett pris. Utöver 
priset är det viktigt för den upphandlande myndigheten att de inhandlade 
varorna motsvarar de statliga behoven, dvs. kvaliteten på de inköpta varorna 
skall vara i proportion till de krav som ställs vid upphandlingen. Som 
kompletterande kriterier för proportionalitetsprincipen används lägsta 
driftskostnad under hela användningsperioden av de inköpta varorna, dvs. 
investeringsutgifter och utgifter för löpande underhåll. 
Proportionalitetsprincipen innebär vidare att hänsyn skall tas till övriga 
tilläggsutgifter, sådana som transport, förvaring osv.  
 

                                                 
12 Hramkin, 2007, s. 9.  
13 Känd bl.a. som kostnadseffektivitetsprincipen i den ryska doktrinen. 
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3.2.3  Principen om likhet och rättvisa  
Principen om likhet och rättvisa är en av de styrande principerna inom 
offentlig upphandling vilket innebär att upphandlingen skall ske i enlighet 
med förannonserade regler och kriterier, ärligt och rättvist med lika 
möjligheter för alla anbudssökande. Det är viktigt att följa den principen 
inom offentlig upphandling eftersom man använder statliga resurser, dvs. 
skattebetalarnas pengar. Själva kravet på rättvisa innebär att hela 
upphandlingsprocessen skall vara rättvis och uppfattas som rättvis båda av 
deltagarna och allmänheten. Rättviseprincipen inom offentlig upphandling 
medför bl.a. förtroende och respekt mellan statliga upphandlare och 
leverantörer. Detta i sin tur leder till de offentliga upphandlingarna blir mer 
attraktiva, fler leverantörer deltar i upphandlingarna. Detta resulterar att 
konkurrensen för att få det statliga kontraktet ökar, budgetresurserna sparas 
och man får det bästa resursanvändning.  
 

3.2.4  Öppenhet och förutsebarhet  
Öppenhet och förutsebarhet inom offentlig upphandling i Ryssland skall nås 
genom tillämpning av speciella åtgärder och procedurer, samt rapportering 
avseende alla väsentliga handlingar som vidtas under upphandlingen. 
Principen om öppenhet och förutsebarhet innebär vidare att nödvändig och 
tillräcklig information sprids till alla berörda parter via de allmänt 
tillgängliga källorna – tidskrifter, webbsidor och på annat sätt - gratis eller 
mot rimlig betalning. Denna princip är tillämplig på alla aspekter av 
upphandlingsprocessen inklusive allmänna villkor för upphandling, kriterier 
för bedömning av anbud och kontraktstilldelning. Principen om öppenhet 
och förutsebarhet vid organisation och genomförande av 
upphandlingsförfarande förutsätter att det finns tillräckligt med information 
som gör det möjligt för både inhemska och utländska leverantörer att fatta 
relevanta beslut. Informationen skall vara tillgänglig i god tid vilket 
garanterar dess värde för leverantörerna innan upphandlingar. Informationen 
skall även vara tillgänglig för alla intresserade parter vilket gör att 
publicering av anbud är rättvis mot alla deltagare och uppfattas som sådan. 
Informationen skall vara uppdaterad och berörda parterna skall informeras 
om införda ändringar och uppdateringar regelbundet.14   
 

3.2.5  Ansvar  
Principen om ansvar tydliggör att statliga myndigheter och statliga anställda 
har disciplinärt, civilrättsligt och administrativt ansvar för de beslut som 
fattats samt deras konsekvenser.15 I vissa fall har den upphandlande 
myndigheten även straffrättsligt ansvar i relation till staten - särskilt i de fall 

                                                 
14 Hramkin, 2007, s. 8. 
15 Hramkin, 2007, s. 12. 
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som leder till ekonomisk förlust för budgeten samt i fall de statligt anställda 
inte sköter sina arbetsuppgifter. 
 

3.2.6  Övriga principer  
Förutom de ovannämnda principerna finns det några tilläggsprinciper som 
är inhämtade från internationell praxis, och som fungerar som vägledande 
principer när staten annonserar om sina upphandlingar. För det första 
handlar det om en princip för stimulerande av den nationella produktionen 
och arbetsmarknaden. För det andra gäller det principen om säkerställande 
av nationell säkerhet, social rättvisa, utveckling i regioner, stöd för små 
företag, samt miljöskydd osv. Tillämpning av dessa tilläggsprinciper 
kommer oftast i fråga vid specifika offentliga upphandlingar. Exempelvis 
när de militära myndigheterna upphandlar i syfte att försörja det nationella 
försvaret. Det kan det förekomma vissa begränsningar för utländskt 
deltagande med tanke på det skyddsintresse som militära försvaret har. Det 
förekommer inte tydlig hänvisning till icke diskrimineringsprincipen i 
lagtexten, men den likställer bl.a. inhemska leverantörer med utländska 
leverantörer som lägger anbud vid offentlig upphandling i Ryssland. 
Exempelvis artikel 13 i RLOU behandlar inte förbud mot att diskriminera 
leverantörer på grund av deras nationalitet (etablerings- eller 
verksamhetsland), utan förutsätter att utländska anbudsgivare och 
anbudssökande behandlas på samma sätt som ryska företag, om inte annat 
behandlas i de internationella avtal eller andra federala lagar. Ett exempel 
avseende ett undantag från icke diskrimineringsprincipen handlar om 
utveckling i regioner vilka kan vara i större behov efter genomförande av 
åtgärder efter olyckor, extraordinära händelser där staten medverkar i 
återupprättande av den ekonomiska och näringspotentialen. I dessa specifika 
fall sker direkt upphandling hos ryska tillverkare, vilket innebär att det kan 
förekomma vissa undantag från icke-diskrimineringsprincipen avseende 
nationalitet, ras, kön eller annan fördelning.16     

     

3.3 Internationel reglering av offentlig 
upphandling 

Artikel 2 punkt 4 i RLOU innehåller en kollisionsregel enligt vilken 
internationella bestämmelser om offentlig upphandling skall ha företräde 
före nationell rätt.   
 
Förutom den ryska lagstiftningen och de allmänna principerna tillämpar 
man aktivt i Ryssland den internationella regleringen avseende offentlig 
upphandling. Exempelvis tillämpas av den upphandlande myndigheten 
standardlagen UNCITRAL om inköp av varor och tjänster, inklusive dess 

                                                 
16 Hramkin, 2007, s. 11. 
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tillämpningsrekommendationer. För övrigt tillämpar man också de 
internationella reglerna för tolkning av handelstermer INCOTERMS 2000, 
samt vissa dokument från Världsbanken, t.ex. rekommendationer för inköp 
(2004) och rekommendationer för urval och anställning av konsulter (2004). 
 
Ryssland har inte tillträtt WTO ännu och därför inte heller GPA. 
 
 

3.4 Sammanfattande kommentarer 
RLOU har genomgått stora förändringar som syftar till att förenkla 
upphandlingsprocessen, tillgodose intressen hos  alla aktörer som deltar i 
offentlig upphandling, samt motsvara de huvudprinciperna och reglerna som 
var fastställda i Uruguayrundan för handelsförhandlingar, 1986-1994 och 
som har betydelse för Rysslands kommande inträde i WTO. Ryska 
bestämmelser avseende offentlig upphandling har utvecklats både avseende 
upphandlingsformer och kretsen av aktörer som kan delta i upphandlingen 
med större fokus på icke-diskriminering. Detta kan man se även utifrån de 
principerna som styr offentlig upphandling: likhet och rättvisa, öppenhet 
och förutsebarhet m.m. Lagstiftningen befinner sig fortfarande i 
utvecklingsstadiet och några bestämmelser i RLOU kommer att träda i kraft 
i 2009, 2010 och 2011. Dessa bestämmelser avser bl.a. ansvar för 
fastställelse av den officiella hemsidan för offentlig upphandling, villkor för 
publicering av anbud på officiella hemsidan, samt medverkan av andra 
organisationer vid utformningen av hemsidan. Vissa procedurregler 
avseende tidsfrister vid offentlig upphandling via öppet förfarande eller 
auktion kommer att träda i kraft 2011. 
 
Från och med april 2008 är det 164 lagar, förordningar och andra regelverk 
som gäller på den federala nivån. Detta antal ökar betydligt med en stor del 
specifika regelverk i de 89 federala subjekten. Man skall lägga märke till att 
upphandlingen sker via webbsidor i de 89 subjekten och 510 webbsidor hos 
de kommunala myndigheterna. Det omfattande regelverket kan vara svårt att 
hantera och kan innebära ett hinder för de utländska leverantörer som 
känner sig osäkra om vad som gäller och var man kan hitta aktuella 
bestämmelser. Det finns tyvärr inte en systematiserad lagsamling för 
offentlig upphandling, vilken skulle kunna underlätta arbete inom området. 
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4 Upphandlingsprocessen  

4.1 Vilka deltar i upphandlingsprocessen 
Artikel 11 i RLOU ställer krav på den upphandlande myndigheten och 
leverantören som skall vara uppfyllda för att de skall kunna delta i 
upphandlingsprocessen. Enligt FOU skall både upphandlande myndigheten 
och leverantören uppfylla vissa kvalifikationskrav innan 
upphandlingsprocessen påbörjas.  
 
 

4.1.1  Den upphandlande myndigheten 
En myndighet som vill göra offentlig upphandling och publicera annonser 
skall först bli godkänd av den ryska regeringen.17 Bestämmelsen tydliggör 
att den upphandlande myndigheten finansieras ur federala budgeten och att 
den är ansvarig för att träffa de statliga behoven.  
 

Som tidigare nämnts anger artikel 4 i RLOU att den upphandlande 
myndigheten måste vara ett statligt organ i form av statliga och kommunala 
myndigheter. Det kan vara statliga verk, nämnder, domstolar, kommuner, 
landstingar och andra offentliga institutioner.18 Andra offentliga 
institutioner kan vara av olika slag, t.ex. federala ministerier vid 
regeringskansliet, federala byråer med särskild inriktning och andra 
offentliga organ. Enligt den nya RLOU får de offentliga institutionerna 
befogenhet att uppträda som en offentlig upphandlande myndighet. Dessa 
befogenheter måste dock vara fastställda i den offentliga institutionens 
instruktioner. Offentliga institutioner kan vara budgetorganisationer eller 
andra institutioner som har rätt att få medel ur den statliga budgeten.19 Till 
budgetorganisationer hör organisationer för ideell verksamhet etablerade 
efter beslut av en statlig eller kommunal myndighet för.20  Det kan vara bl.a. 
skolor, kulturskolor, forskningsorganisationer och hälsoorganisationer. 
Dessa organisationer finansieras ur denfederala, regionala eller kommunala 
budgeten.  

 
 

                                                 
17 Artikel 3 i den federala lagen ”Om leverans av varor för federala statliga behov” # 60-FZ 
av 13 december 1995.  
18 Se en lista över mest kända federala upphandlande myndigheterna i Bilaga A. 
19 Artikel 162 i RF Budgetbalken # 145-FZ av 31 juli 1998. 
20 Den moderna ordboken i ekonomi, http://slovari.yandex.ru/dict/economic, hämtad 2008-
05-12. 
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Upphandlingsorgan  
 
Upphandlingsorgan kan delas upp i de statliga upphandlande myndigheter 
som består av upphandlande myndigheter på den federala nivån och 
upphandlande myndigheter på den regionala nivån, t.ex. regionala 
upphandlande myndigheter i de 89 ryska federala subjekten21. Förutom dem 
finns det upphandlande myndigheter på den kommunala nivån.22 Dessa är 
upphandlande myndigheter i städerna som ingår i Ryska Federationens 
subjekt. Schematiskt kan upphandlande myndigheter presenteras enligt 
följande: 
 
 
 
 
 
 
 
                     Federal nivå 
 
 
                   Regional nivå 

STATLIGA OCH KOMMUNALA UPPHANDLANDE  MYNDIGHETER, artikel 4 punkt1 i RLOU 

STATLIGA UPPHANDLANDE MYNDIGHETER

RF Statsmaktsorgan   Mottagare av budgetresurser i RF Statsmakts 
-organ

Statsmakts organ i RF 
subjekten  

Mottagare av budgetresurser, godkända 
av statsmaktsorgan  

Kommuner Mottagare av offentliga medel, 
godkända av kommunen  

KOMMUNALA UPPHANDLANDE MYNDIGHETER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2  Leverantören  
Den upphandlande myndighetens motpart kan representeras av en leverantör 
(eller verkställaren) som uppfyller fastställda krav för att kunna lägga 
anbud.23 Leverantören kan vara en inhemsk fysisk, juridisk person eller en 
utländsk organisation. Punkt 5 i FOU ställer allmänna krav på leverantören 
och specificerar att en leverantör skall ha nödvändiga kunskaper och 
kvalifikationer, finansiella medel, utrustning och andra materiella 
                                                 
21 Varje subjekt i den Ryska Federationen har sin webbsida där upphandlingsannonser 
publiceras. Sammanlagt finns det 89 webbsidor för 2008. 
22 Kommuner i Ryssland har sammanlagt 510 webbsidor för annonsering om offentlig 
upphandling. 
23 Artikel 8 i RLOU.  
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möjligheter. Det krävs att leverantören har erfarenhet och bra rykte, är 
pålitlig, samt har nödvändiga resurser för att fullfölja det statliga kontraktet. 
Punkt 7 i FOU förbjuder diskriminering av leverantörer genom att ställa 
andra kriterier, krav och procedurer avseende leverantörens kvalifikationer 
om inte annat sägs i den federala lagen eller presidentdekreten. Syftet med 
att ställa krav på leverantörerna är att göra en bedömning av leverantörernas 
förmåga att leverera de varor respektive utföra de tjänster och service som 
upphandlingen avser. Dessutom kan upphandlande myndigheten bedöma 
om en leverantör klarat av att genomföra ett visst upphandlingskontrakt. De 
krav som den upphandlande myndigheten får ställa på leverantören indelas i 
obligatoriska och fakultativa krav. 
 
 

Obligatoriska krav som ställs på leverantören  

Förutom de allmänna kraven skall leverantören för det första uppfylla de 
obligatoriska kraven såsom ha betalningsförmåga och inte vara försatt i 
konkurs. Detta krav ställs även i artikel 11 i RLOU och motsvarar generella 
civilrättsliga krav på anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska och 
tekniska kapacitet som ställs på motparten inom det affärsrättsliga området i 
Ryssland.  
 
För det andra behandlas det att den organisation som har sin förmögenhet 
under kvarstad eller sin ekonomiska verksamhet inställd inte godkänns som 
leverantör. Detta krav ställs både i artikel 11 punkt 3 i RLOU och i punkt 5 i 
FOU.   
 
Om det handlar om en viss specifik verksamhet där det krävs tillstånd skall 
leverantören, för det tredje, enligt artikel 9 punkt 2 i RLOU, samt i Lagen 
om licensering av viss verksamhet24 ha en sådan licens. 
 
För det fjärde förväntas det att leverantören betalar skatt regelbundet och 
utför de obligatoriska inbetalningar till statliga fonder enligt punkt 5 i FOU. 
Artikel 11 punkt 2 tydliggör denna bestämmelse genom att påpeka att 
leverantören inte får ha några skulder för inbetalning av skatt eller andra 
avgifter till staten för föregående kalenderår.   
 
 

Fakultativa krav som ställs på leverantören 

Den upphandlande myndigheten har möjlighet att ställa två tilläggskrav eller 
så kallade fakultativa krav på leverantören. Det första kravet innebär att 
leverantören skall ha särskild rättighet eller ensamrätt för immateriell 
egendom, om den upphandlande myndigheten har för avsikt att förvärva 
denna egendom inom upphandlingskontraktet. Med särskild rättighet eller 
ensamrätt menas en rättighet eller ensamrätt som beviljas enligt lag eller 
annan författning, begränsar rätten att utöva en viss verksamhet till ett eller 
                                                 
24 Artikel 7 i federala lagen ”Om licensering av viss verksamhet” #128-FZ av 8 augusti 
2001.  
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flera företag, och väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva 
samma typ av verksamhet. Det handlar om t.ex. olika typer av tillstånd som 
är nödvändiga för att bedriva viss verksamhet och som myndigheter utfärdar 
till en begränsad krets av företag. Det kan vara bl.a. byggtillstånd för att 
bygga anläggningar inom fastighetsindustrin.  
 
Det andra fakultativa kravet innebär att det inte skall finnas några 
anmärkningar på leverantören i registret för vårdslösa leverantörer.25 Den 
rätten är ganska omdiskuterad och känslig för leverantören. Den berörda 
parten kan ifrågasätta kravet genom att lämna ett klagomål till domstol.26

 
 

4.1.3  Det särskilda upphandlingsorganet  
Många offentliga upphandlingsförfaranden i Ryssland sköts via ett särskilt 
upphandlingsorgan, en affärsorganisation som kan vara både privatägd och 
ha ett statligt delägande. Exempel på ett sådant organ är det Internationella 
Anbudscentrum i Moskva, som har både statlig och privat delägande.27  I 
den ryska lagstiftningen om offentlig upphandling nämns det särskilda 
upphandlingsorgan som den ”specialiserade organisationen”. Begreppet 
”specialiserade organisationen” infördes först i civilbalken och definieras 
som ett separat subjekt vid annonsering av upphandlingar som agerar under 
avtal med varans ägare eller ägaren för immaterialrättighet som framträder å 
dennes eller sina vägnar som upphandlingsorganisatör.28 Artikel 6 i RLOU 
ger för första gången behörighet till specialiserade organisationer att 
uppträda som en juridisk person på uppdrag av den upphandlande 
myndigheten med fullmakt att fullgöra en begränsad del av dennes 
funktioner. Denna behörighet ges i begränsad omfattning den specialiserade 
organisationen i syfte att förebygga korruption. Den upphandlande 
myndigheten har huvudansvaret för upphandlingsförfarandet, men kan vid 
offentlig upphandling i form av öppet förfarande överföra en del av sina 
funktioner till den specialiserade organisationen.29 Den specialiserade 
organisationen är en affärsorganisation och är lika mycket som den 
upphandlande myndigheten intresserad av framgångsrika avtalsslut. Enligt 
statistiken sparar den upphandlande myndigheten upp till 5 % av sina 
resurser vid medverkan av den specialiserade organisationen.30 Det finns 
inte någon statistik över hur många specialiserade organisationer det finns i 

                                                 
25 Register för vårdslösa leverantörer finns tillgänglig på webbsidan, 
http://rnp.fas.gov.ru/?rpage=687&status=find, hämtad 2008-05-01. 
26 Tihomirov, 2008, s. 65. 
27 Det Internationella Anbudscentrumet i Moskva,  http://www.mostender.ru, hämtat 2008-
07-12. 
28 Artikel 447, RF Civilbalken, del I. 
29 RF Presidentdekret ”Om åtgärder som står först på tur avseende förebyggande av 
korruption och minskning av budgetutgifter” # 305 av 8 april 1997 (Presidentdekreten om 
förebyggande av korruption). 
30 Government procurement, http://procurement.e-management.ru/state_analytics-
articleso.htm, hämtad 2008-04-21.   
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Ryssland. I Moskva finns det 175 registrerade specialiserade 
organisationer.31   
 
Den specialiserade organisationen har bättre förutsättningar än den 
upphandlande myndigheten att engagera specialister. Det bör noteras att i 
stort sett saknas specialister med inriktning i offentlig upphandling.32 Detta 
förklaras med att det finns få utbildningsmöjligheter med denna inriktning, 
och det är få tjänstemän på den upphandlande myndigheten som behärskar 
offentlig upphandlingsterminologi och kan skapa relevant dokumentation på 
hög nivå. Specialiserade organisationer erbjuder vid rekrytering av 
specialisterna, förutom bra lön, sina anställda en möjlighet att utbilda sig 
vidare, vilket skulle vara problematiskt för den upphandlande myndigheten. 
Utöver detta har den specialiserade organisationen möjlighet att ge sina 
anställda i specialinriktning och erbjuda den upphandlande myndigheten 
den bästa servicen.33 Dessutom samarbetar specialiserade organisationen 
med utomstående experter och profilerade organisationer, sådana som t.ex. 
forskningsinstitutioner när det krävs specialkompetens för vissa 
upphandlingar. Den specialiserade organisationen är skyldig att följa 
lagföreskrifterna och bär ansvar för skador orsakade fysiska och juridiska 
personer som resultat av fel som den specialiserade organisationen gör inom 
ramen för sin behörighet.  
 
Den specialiserade organisationen kan bli tillfrågad av den upphandlande 
myndigheten att utföra funktioner om annonsering av upphandling i form av 
öppet förfarande eller auktion. Detta innebär att den specialiserade 
organisationen får medverka uteslutande i dessa upphandlingsformer och 
inte medverka i andra sorters upphandlingar som förs i form av förenklat 
förfarande, direkt upphandling, eller upphandling på varubörsen. Den 
specialiserade organisationens funktioner är fastställda i artikel 6 i RLOU 
och berör ombesörjning av offentlig upphandling enligt följande schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Procurement and consulting AB, http://kp-konkurs.ru/content/view/15/21, hämtad 2008-
07-12. 
32 Government procurement, http://procurement.e-management.ru/state_analytics-
articleso.htm, hämtad 2008-04-21.   
33 Stroganov, ”Specialiserade organisationer och varför behöver man dem?”, 
http://www.kp-konkurs.ru/spetsializirovannye-organizatsii, hämtad 2008-04-28. 
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Statlig (kommunal) 
upphandlande 

myndighet 
Genomförande av upphandling, 
tilldelning av upphandlings-
kontraktet, artikel 6 i RLOU 

Specialiserade 
organisationen 
(organisatör av 

öppet förfarande) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomförande av funktioner för annonsering om upphandling 
i form av öppet förfarande eller auktion, artikel 6 i RLOU 

utarbetar dokumentation inför öppet förfarande och auktion 
 
publicerar annonser om offentlig upphandling via öppet 
förfarande eller auktion 
 
skickar in inbjudan att delta i sluten auktion eller i slutet 
förfarande 
 
har funktioner i andra avseende anbudsunderlag för offentlig 
upphandling 

 
 
Bland andra funktioner avseende anbudsunderlag för offentlig upphandling 
genomför den specialiserade organisationen audioinspelning av proceduren 
”vid öppnande av kuvert” i öppet förfarande eller i auktion, meddelar 
kommittémedlemmar om tid, datum och plats för kommittésammanträde, 
samt utför andra funktioner som inte strider mot artikel 6 i RLOU.    
 
För att förebygga korruption har både Presidentdekreten om förebyggande 
av korruption och RLOU tagit ifrån den specialiserade organisationen rätten 
att inrätta en kommitté för annonsering om offentlig upphandling, bestämma 
över kontraktsutgångspris, definition och huvudbestämmelser i 
upphandlingskontraktet, fastställande av utkast för kontraktet, 
dokumentation för öppet förfarande, auktion, villkor för upphandling, samt 
ändring av dem och undertecknande av upphandlingskontraktet.34   
 
Den specialiserade organisationen får agera bara å den upphandlande 
myndighetens vägnar eller vägnar av ett annat organ som agerar på uppdrag 
av den upphandlande myndigheten enligt artikel 6 punkt 3 i RLOU. För att 
anlita den specialiserade organisationen sluter den upphandlande 

                                                 
34 Tihomirov, 2008, s. 38. 
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myndigheten som regel ett slags sammansatt avtal bestående av 
bestämmelser för det statliga kontraktet, köpeavtal, agenturavtal och 
kommissionsavtal. Alla dessa avtal regleras genom civilrättsliga 
bestämmelser i civilbalken. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig 
alla rättigheter, och behåller skyldigheter som följd av agerande av den 
specialiserade organisationen under kontraktet. Det innebär att även de 
skador som den specialiserade organisationen orsakar genom uppdraget kan 
läggas på den upphandlande myndigheten. Alternativt finns det möjlighet 
för solidariskt ansvar om detta är fastställt genom avtalet mellan 
upphandlande myndigheten och den specialiserade organisationen eller 
genom lag.35        
 
 

                                                 
35 Tihomirov, 2008, s. 40f. 
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4.1.3.1 Specialiserade organisationen som stöd för 
leverantören 

 

Att den specialiserade organisationen även ger stor hjälp för den 
upphandlande myndigheten är obestridligt. Man kan däremot fråga sig om 
den specialiserade organisationen kan vara till stöd även för leverantören. 
Utöver funktionerna för ombesörjande av offentlig upphandling för den 
upphandlande myndigheten kan den specialiserade organisationen utöva 
andra funktioner så som att utföra konsultationer eller dokumentgranskning 
åt leverantören. Detta kan utnyttjas speciellt av den leverantör som är ny på 
den ryska marknaden och inte känner till hur offentlig upphandling går till 
och vilka regler som gäller. Exempelvis kan ett utländskt företag vända sig 
till den specialiserade organisationen för att inhämta upplysning om 
upphandlingsprocessen för att öka sina chanser i den offentliga 
upphandlingen i Ryssland.36 Den specialiserade organisationen kan även ge 
stöd till leverantören i form av expertis av dokumentationen för öppet 
förfarande eller auktion, samt dess överensstämmelse med gällande 
lagstiftning, stöd i förberedelse av anbud inför upphandling i form av öppet 
förfarande eller auktion. Dessutom gör den specialiserade organisationen 
konsultation i utformning av strategier för effektiv deltagande i öppet 
förfarande och andra upphandlingsformer, upprättande av expertutlåtande 
för konkreta frågor och situationer som uppstår vid upphandling av varor, 
deltagande i öppet förfarande, upprättande och hänvändelse till organ som 
kontrollerar offentlig upphandling, konsultation av leverantörer inför 
inlämning av klagomål, organisation och genomförande av seminarier och 
föreläsningar i relevanta frågor.  

 

4.1.4  Andra deltagare  
Lagar definierar inte andra deltagare i offentliga upphandlingar i Ryssland. 
Det finns däremot inget förbud i lagstiftningen mot deltagande av fysiska 
eller juridiska personer som utför medlarverksamheten. Regeringen kan 
däremot ställa tilläggskrav på deltagare i enlighet med artikel 11 punkt 1 och 
2 i RLOU om det rör sig upphandling av varor, tjänster och service som är 
avsedda för landets försvars- och säkerhetsbehov.37  
 
 

4.2 Upphandlingsförfaranden  
RLOU har ingen tydlig beskrivning av upphandlingsprocessen. Artikel 9 
punkt 2 hänvisar till Civilbalken vad gäller själva upphandlingsförfarandet. 
Det nämns i paragrafen att även andra federala lagar kan vara tillämpliga på 
                                                 
36 Procurement and consulting AB, http://www.kp-konkurs.ru/services/, hämtad 2008-04-
28. 
37 Hramkin, 2007, s. 84. 
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området om de inte strider mot bestämmelserna i RLOU. Artikel 527 i  
Civilbalken i sin tur fastställer att upphandlingskontraktet skall tilldelas i 
enlighet med de civilrättsliga bestämmelserna som finns bl. a. i RLOU. 
RLOU i sin tur konkretiserar att efter annonsen om upphandlingen har 
publicerats är den upphandlande myndigheten skyldig att tilldela 
upphandlingskontrakt den vinnande leverantören.  
 
Upphandlingsprocessen indelas i olika steg38. Varje upphandlingsform har 
även sina specifika krav för upphandlingsförfarandet. Dessa krav kommer 
att beröras vid redovisning för några upphandlingsformer i Ryska 
Federationen fastställda i kapitel 6 i RLOU. Dessa bestämmelser avser 
huvudsakligen både upphandling av varor, tjänster och service. 
Upphandlingsförfarandet finns i RLOU:s artiklar 10, 11, 12, 14, 15, kapitel 
2-7. Dessa bestämmelser kompletteras även med artiklar 3, 4 i den federala 
lagen av 13 december 1994 #60-FZ ”Om leverans för federala statliga 
behov”, samt artikel 4-7 i den federala lagen av 2 december 1994 #53-FZ 
”Om upphandling och leverans av jordbruksprodukter för statliga behov” i 
den mån de inte strider RLOU.  
 
Artikel 9 punkt 5 i RLOU definierar några inskränkningar i möjligheten att 
ändra vissa bestämmelser i upphandlingskontraktet under tilldelning. Dessa 
bestämmelser avser bl. a. pris, övriga bestämmelser som ingår i 
anbudsansökan vid offentlig upphandling via auktion eller via öppet 
förfarande. Dessa inskränkningar finns för att undvika korruption i 
tillämpning av RLOU i form av t.ex. uppsåtlig sänkning av leverans och 
tillämpning av felaktiga kriterier för bedömning av anbudsansökan. Det 
finns dock ett undantag från dessa begränsningar i artikel 9 punkt 6 i samma 
lag, vilket innebär att den offentliga myndigheten får ensidigt förändra 
omfattning av alla annonserade tjänster med högst 5% av denna omfattning. 
Det bör även noteras att detta undantag kan utvidgas med stöd av artikel 3 
punkt 2 och artikel 525, punkt 2 i Civilbalken där kontraktsbestämmelserna 
kan ändras p.g.a. domstolsbeslut som grundas huvudsakligen på avtalsbrott 
från ena sidan eller förändrade omständigheter i övrigt.39

 

4.2.1  Innan upphandlingsannons publiceras 
Innan upphandlingsannonsen publiceras skall en kommitté som utarbetar 
behovsanalys och förfrågningsunderlag inrättas. Denna kommitté kallas 
olika beroende på vilken upphandlingsform det handlar om, t.ex. en 
kommitté för öppet förfarande, en auktionskommitté eller en kommitté för 
förenklat förfarande. Kommittén publicerar därefter annons om offentlig 
upphandling på den officiella webbsidan för offentlig upphandling.40     
 

                                                 
38 Artikel 528 och 765 i RF Civilbalken, del II. 
39 Tihomirov, 2008, s.65. 
40 Hramkin, 2007, s.39 ff. 
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Numera sköts de flesta upphandlingar via den officiella hemsidan  
http://www.zakupki.gov.ru där varje leverantör har möjlighet att registrera 
sig. Leverantör kan lägga anbud bara efter den har registrerad sig som 
leverantör, se Bilaga B.  
 

4.2.2  Kvalifikationsurval 
Den upphandlande myndigheten har rätt att genomföra ett 
kvalifikationsurval av leverantörer, för att pröva om en leverantör motsvarar 
de i upphandlingsannonsen ställda kraven för att lämna anbud vid t.ex. 
upphandling i form av auktion. Enligt punkt 8 i FOU skall den 
upphandlande myndigheten annonsera om upphandlingen och därefter 
upprätta ett kvalifikationsdokument efter begäran från leverantör som 
önskar att vara med i kvalifikationsurvalet, om det krävs mot inbetalning av 
ansökningsavgift för denna dokumentation. 
 
Kvalifikationsdokument består av instruktion för förberedelse och ansökan 
för att delta i kvalifikationsurvalet, samt en kort sammanfattning av 
huvudvillkor för ett statligt upphandlingskontrakt. Punkt 9 ålägger den 
upphandlande myndigheten att tillhandahålla leverantören annan 
information som är viktig för att leverantören skall kunna bekräfta sin 
kvalifikation. Leverantören har rätt att senast 10 dagar innan 
ansökningstiden går ut begära förklaringar från den upphandlande 
myndigheten avseende kvalifikationsdokumentation. Den upphandlande 
myndigheten är skyldig att besvara förfrågningar från leverantören inom 
rimlig tid och innan ansökningstiden är över. Punkt 12 ger den 
upphandlande myndigheten rätt att begära att leverantören som har klarat 
kvalifikationsurvalet skall styrka sina kvalifikationer. Leverantörer som inte 
har klarat kvalifikationsurvalet får begära förklaring från upphandlande 
myndigheten om dess beslut. 
 

4.2.3  Upphandlingsprotokol 
När annonsering av offentlig upphandling har påbörjats och det är sannolikt 
att upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet (se 4.3 nedan) är den 
upphandlande myndigheten skyldig att föra upphandlingsprotokoll över 
upphandlingsprocessen. Upphandlingsprotokollet innehåller en kort 
beskrivning av upphandlande varor eller av upphandlingsbehov, namn och 
adress av leverantörer som lämnar anbudsansökan, kvalifikationsurvalet, 
information om leverantörens kvalifikationer, pris eller grunder för 
prissättning, kort beskrivning av utvärdering av sådana ansökningar, 
beskrivning av motivering för beslutfattande, samt information om 
anledningar till att upphandlingskontraktet inte tilldelats. 
Upphandlingsprotokollet kan även innehålla information om eventuella 
vårdslösa handlingar av leverantören som ledde till att anbudet blev avböjt.  
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När den upphandlande myndigheten väljer specifika upphandlingstyper 
skall den motivera sitt val i upphandlingsprotokollet. 
Upphandlingsprotokollet skall även innehålla information om de möjliga 
begränsningar som den upphandlande myndigheten använder sig av för 
deltagande av leverantörer i upphandling. Utöver detta finns det i punkt 14 i 
FOU krav på redogörelse om förfrågningar avseende kvalifikations- och 
utvärderingskriterier, svar på dem, samt införda ändringar i denna 
dokumentation.   
 

4.2.4  Upphandlingskontrakt 
Innan upphandlingskontraktet tilldelas skall den upphandlande myndigheten 
informera leverantören om tilldelningsbeslut. Punkten 20 i FOU ålägger den 
upphandlade myndigheten att publicera information om tilldelning av 
upphandlingskontraktet till den vinnande leverantören senast 10 dagar efter 
slutresultatet. Om upphandlingen har genomförts genom olika 
upphandlingsformer skall den vinnande leverantören enligt punkt 18 i FOU 
informeras om aspekter för kontraktstilldelning med hänsyn till den 
specifika upphandlingsformen. Den upphandlande myndigheten utarbetar ett 
kontraktsutkast och skickar den till leverantören om parterna inte kommit 
överens om något annat. Proceduren sker enligt bestämmelserna i artikel 
527-528 i Civilbalken.41  
 
Förutom tekniska specifikationer, planer, ritningar och beskrivningar som 
ställs upp av upphandlande myndigheten skall upphandlingskontraktet 
innehålla den upphandlande myndighetens rätt att upphäva kontraktet i 
enlighet med bestämmelserna i den gällande lagstiftningen. Punkt 19 i FOU 
ålägger i vissa fall den upphandlande myndigheten att betala ut skadestånd 
till leverantören inklusive förlorad vinst, vid hävning.  
 
Den part som tilldelades det preliminära kontraktet skall underteckna 
kontraktet inom 30 dagar och returnera ett exemplar av det undertecknade 
kontraktet till avsändaren. Om det finns fel i kontraktet skall den missnöjda 
parten utfärda ett protokoll över dem och skicka det till avsändaren 
tillsammans med det undertecknade kontraktet inom samma tidsfrist på 30 
dagar. Alternativt meddelar parten sitt beslut att avstå från avtalsslut. 
 
När den upphandlande myndigheten får protokollet över fel skall den 
bedöma dessa fel inom 30 dagar, diskutera dem med sin motpart, samt 
vidare informera motparten att kontraktet ändras enligt de 
överenskommelser man diskuterat sig fram till. Alternativt avvisar den 
upphandlande myndigheten anmärkningarna.  
 
Om upphandlingskontraktet tilldelas efter auktion skall avtalet slutas inom 
20 dagar från auktionsdagen. Om den part som är skyldig att sluta avtal 

                                                 
41 Tihomirov, 2008, s. 64. 
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avviker från avtalsslut kan motparten vända sig till domstolen för att 
framtvinga avtalsslut.  
 
Tidpunkten för avtalsslutande bedöms enligt allmänna civilrättsliga regler 
när utgångspunkten räknas från tidpunkten då den part som skickade offert 
har fått accept på det. Det allmänna civilrättsligbestämmelsen finns i artikel 
433 i Civilbalken och är tillämplig även på upphandlingskontrakt inom 
offentlig upphandling. 
 
 

4.3  Tröskelvärde 
Upphandlingsförfarandet bestäms av upphandlingens värde, om detta 
överstiger eller understiger vissa belopp, s.k. tröskelvärden. Artikel 1 punkt 
2 i RLOU definierar den lägsta prisvärden för upphandlingskontraktet 
utifrån gränsbeloppet för kontantbetalning mellan juridiska personer, vilket 
fastställs av Centralbanken i den Ryska Federationen.42 Det är viktigt att 
notera att annonseringsprocessen påbörjas innan kontraktspriset fastställs. 
Annonseringsform beror på kontraktsvärdet och definieras innan kontraktet 
tilldelas. Den lägsta gränsen sätts av den upphandlande myndigheten i 
enlighet med utgångsbeloppet för kontraktet. Den här prisgränsen innebär 
inte att kontraktet skall nå den prisgränsen, utan gör det möjligt för den 
upphandlande myndigheten att använda olika normer för att annonsera om 
upphandling och tilldela kontrakt.  
 
Numera gäller gränsbeloppet på 60000 rubel (ca 16129 SEK)43, enligt 
förordningen från Centralbanken #1950 av 14 november 2001. 
Upphandlingar för summor under det fastställda beloppet regleras inte i 
RLOU och kan utföras på annat sätt och i enlighet med den upphandlande 
myndighetens önskemål.44 Upphandlingsbeloppet varierar genom uppåt 
beroende på vilken annonseringsform det handlar om. 
 
 
 

4.4  Sammanfattande kommentarer 
Bland deltagare i offentlig upphandling definierar RLOU en upphandlande 
myndighet som kan vara statlig eller kommunal, en leverantör som kan vara 
en fysisk eller en juridisk person av både inhemskt och utländskt ursprung. 
De obligatoriska krav som ställs på leverantören består av 
betalningsförmåga, förmögenhetsstabilitet, innehavande av nödvändiga 
tillstånd och licenser, samt avsaknad av skulder till staten. De obligatoriska 
kraven kan kompletteras av fakultativa krav där leverantören måste ha 
                                                 
42 Tihomirov, 2008, s. 5. 
43 Beräknad enligt Forex, http://www.forex.se, hämtad 2008-04-14. 
44 Hramkin, 2007, s. 37. 
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särskild rättighet eller ensamrätt till immateriell egendom, om den 
upphandlande myndigheten har för avsikt att förvärva denna egendom inom 
upphandlingskontraktet. Leverantören skall inte ha några anmärkningar i 
registret för vårdslösa leverantörer.  
 
Som andra deltagare i offentlig upphandling nämner RLOU ett särskilt 
upphandlingsorgan, den specialiserade organisationen, som handlar på 
uppdrag av den upphandlande myndigheten. RLOU definierar den 
specialiserade organisationen som en juridisk person som genom avtal med 
upphandlande enheten lägger ut annons om upphandling via auktion eller 
öppet förfarande. Den specialiserade organisationen får åta sig uppdrag från 
den upphandlande myndigheten, bl.a. för att avlasta den upphandlande 
myndigheten vid utarbetande av annonsen vid upphandling via auktion eller 
öppet förfarande.  Den specialiserade organisationen har alla möjligheter 
och nödvändiga resurser för att koncentrera sina anställda på ett lyckat 
projekt. Den kan engagera specialister som utarbetar nödvändig 
dokumentation på en hög professionell nivå. Den specialiserade 
organisationen har möjlighet att samverka med profilerade organisationer 
eller utomstående experter. Detta system används mycket brett bl.a. där 
forskningsinstitutioner kan medverka i olika projekt. Den specialiserade 
organisationen genomför en noggrann och välkontrollerad procedur för den 
offentliga upphandlingen. En av de positiva sidorna av den specialiserade 
organisationen är etableringen av relationer mellan den upphandlande 
myndigheten och leverantören.  
 
Den specialiserade organisationen kan i utövande av sina funktioner som 
stödorganisation åt den upphandlande myndigheten även vara till stor hjälp 
till leverantören i form av utförande av konsultationer, 
dokumentgranskning, expertis av existerande dokumentation inför auktion 
eller öppet förfarande och dess överensstämmelse med gällande lagstiftning. 
Detta kan vara till fördel speciellt för den utländska anbudssökanden som är 
ny på den ryska marknaden, som inte känner till hur offentlig upphandling 
går till och vilka regler som gäller och behöver kvalificerad hjälp.  
 
Upphandlingsförfarandet är inte särskilt komplicerat, men förståelse av 
processen försvåras av det faktumet att det inte finns tydlig beskrivning av 
den i RLOU. Man måste använda sig av ytterligare lagstiftning, bl.a. 
civilbalken, FOU för att beskriva ett gemensamt system för 
upphandlingsprocessen.  
 
Innan upphandlingsannons publiceras skall en kommitté som utarbetar 
behovsanalys och förfrågningsunderlag inrättas. Denna kommitté är vidare 
ansvarig för publicering av upphandlingsannonsen. Leverantör som önskar 
lägga anbud skall registrera sig på den officiella hemsidan först. Därefter 
kan upphandlande myndigheten genomföra ett kvalifikationsurval av 
leverantörer för att bedöma om krav som ställda på leverantören är 
uppfyllda och den har förmåga att leverera de varor respektive utföra de 
tjänster eller service som upphandlingen avser. Leverantörer som inte har 
klarat kvalifikationsurvalet får begära förklaring från upphandlande 
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myndigheten om dess beslut. Efter upphandlingsannonsen publicerades är 
upphandlande myndigheten skyldig att föra upphandlingsprotokoll där bl.a. 
redogörs för upphandlingsbehov, tröskelvärde, bedömning av 
anbudsansökningar, begränsningar, samt utvärderingskriterierna. 
Upphandlingskontraktet tilldelas den vinnande leverantören utifrån de 
aspekter som är specifika för en upphandlingsform för sig. RLOU innehåller 
ingen definition av tidpunkten av avtalsslutande. Det kan leda till viss 
förvirring hos upphandlingsparterna. Problemet kan lösas utifrån allmänna 
civilrättsliga principerna där tidpunkten för avtalsslut räknas då den part 
som skickade offert har fått accept på den.    
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5 Annonsering av 
upphandlingar och kontroll 

5.1 Vad annonsen om offentlig 
upphandling skall innehålla 

Huvudregeln är att den upphandlande myndigheten skall annonsera sina 
upphandlingar. Annonsering om offentlig upphandling kan utföras av den 
upphandlande myndigheten själv eller efter beslut av den upphandlande 
myndighetens organ som erhåller befogenhet att annonsera om offentlig 
upphandling åt upphandlande myndighetens vägnar, så kallade 
befullmäktigande organ.45 Den upphandlande myndigheten är bl.a. skyldig 
att informera leverantörer offentligt om upphandling via öppet förfarande 
och publicera annonsen på webbsidan senast 30 dagar innan kuvert med 
ansökningar öppnas.46 Information om offentlig upphandling kan publiceras 
även i andra tidningar, men detta kan inte göras istället för publicering på 
den officiella webbsidan, utan är möjligt som extrapublicering. Annonsen 
skall innehålla följande information: alla krav som ställs på upphandlande 
varor, tjänster eller service, plats och tid för upphandlingen, information om 
i vilken ordning anbud lämnas in och vilka preferenskriterier som gäller, 
urvalskrav, samt tröskelvärde för upphandlingskontraktet. Denna 
information fanns även i äldre RLOU, men fick ett nytt tilläggskrav på 
information om tröskelvärdet i den nya RLOU.47  
 
En av de mest efterfrågade upphandlingsformerna inom offentlig 
upphandling är auktion i elektronisk form. Annonsering för offentlig 
upphandling via auktion i elektronisk form skall genomföras med stöd av 
program- och teknologisk täckning.48  
 
Information om upphandling via elektronisk auktion skall innehålla 
följande: information om upphandling via auktion, information om 
operatören (den officiella benämning, en adress, kontakt tel. nummer, fax 
nummer, e-postadress), reglemente för elektronisk auktion, protokollföring, 
tidsschema för genomförande av auktion, information om publicering av 
anbudsansökningar. All annonseringsinformation skall vara tillgänglig 
dygnet runt för användare, vara kostnadsfri och inte innehålla några 
begränsningar. All information ges på ryska men kan där utöver vara 
tillgänglig på annat statsspråk i Ryska Federationens republiker.   
                                                 
45 Hramkin, 2007, s. 33f.  
46 Artikel 21 punkt 1 och 2 i RLOU. 
47 Tihomirov, 2008, s. 371. 
48 RF Regerings Förordning ”Om fastställelse av stadgan för bruk av webbsidor på Internet 
där man utför Internetauktioner i elektronisk form, samt krav som ställs till teknologiska, 
program- och lingvistiska, rätts och organisationsförsörjningsmedel för bruk av dessa 
webbsidor, samt till system som stödjer auktioner i elektronisk form” # 179 av 17 mars 
2008.   
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Kommunikation mellan den upphandlande myndigheten och det 
befullmäktigade organet som utför annonsering åt den upphandlande 
myndigheten bestäms genom beslut om att inrätta ett sådant organ. Den 
specialiserade organisationen har begränsade funktioner i annonsering om 
offentlig upphandling och kan anlitas av den upphandlande myndigheten 
bara vid upphandling via auktion eller öppet förfarande. Schematiskt kan de 
subjekt som har annonseringsbehörighet presenteras enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonseringskommittéer  

Subjekt som har behörighet att annonsera om statliga och kommunala 
upphandlingar enligt RLOU 

Specialiserade organisationer, artikel 6 

Befullmäktigade upphandlingsorganen, artikel 4 punkt 2 

Statliga och kommunala upphandlande myndigheter, artikel 4 
punkt 1

 
 
Befullmäktigade upphandlingsorgan kan etableras på alla nivåer (federala, 
regionala och kommunala) och deras funktioner är fastställda i RLOU. 
Befullmäktigade upphandlingsorgan kan utföra arbete åt upphandlande 
myndigheten och bl.a. lägga ut annonsen om upphandling, men de saknar 
behörighet att underteckna det statliga upphandlingskontraktet.49   
 
 

5.2  Kontroll över offentlig upphandling 
Så fort den upphandlande myndigheten publicerar sin annons om offentlig 
upphandling av varor, tjänster eller service blir den informationen offentlig 
och tillgänglig för alla potentiella leverantörer. Från och med annonseringen 
kan en anbudssökande anse att dennes rätt på något sätt kränkt och lämna in 
klagomål. För att kontrollera att den offentliga upphandlingen går rätt till 
och upphandlingsreglerna efterföljs ger regeringen Konkurrensverket 
behörighet att utföra kontroll över den upphandlande myndighetens 
annonseringsskyldighet.50 Denna kontroll kan genomföras genom planerade 

                                                 
49 Artikel 4 punkt 2 i RLOU. 
50 Regeringens förordning ”Om federala organen av verkställande maktens 
befullmäktigande för kontroll om annonseringsskyldighet offentlig upphandling i leverans 
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och oplanerade granskningar.51 Den Federala Statskassan för registret över 
offentliga upphandlingskontrakt som tilldelats leverantörer.52 Efter beslut av 
Konkurrensverket etablerades två kommittéer – en kommitté för kontroll för 
offentlig upphandling och en kommitté för kontroll över sluten 
upphandling.53 Ändå kom Handelsdomstol54 för Norra Kaukasus fram till 
att gällande federala lagstiftningen avseende kontrollsystemet för offentlig 
upphandling saknar tydlig delegation av kontrollfunktioner till territoriala 
organ.55 Enligt Handelsdomstolen räcker inte den ovannämnda 
regeringsförordningen till för genomförande av kontrollfunktioner i ryska 
regioner och försvårar kontrollåtgärder från staten via sin lokala 
representativa makt. Enligt Handelsdomstolens utlåtande bör lagstiftningen 
därför justeras snarast.  
 
Artikel 57 punkt 1 i RLOU ger rätt till varje deltagare i offentlig 
upphandling att inlämna klagomål om man anser att upphandlande 
myndigheten, den specialiserade organisationen, kommitté för öppet 
förfarande eller auktionskommitté begått fel. Leverantören får lämna in 
klagomålet när som helst under upphandlingsprocessen, men inte senare än 
10 dagar efter utfärdande av protokollet om utvärdering och 
sammanställning av anbudsansökningar i öppet förfarande, efter dagen för 
auktionsförfarandet, eller efter dagen för sammanställning i förenklat 
förfarande. Denna möjlighet stämmer överens med föreskrifter i artikel 46 
punkt 1 i den ryska författningen där den som anser sig orättvist behandlad 
av en kommun, en statlig myndighet, eller en tjänsteman vid denna 
myndighet kan få sin sak prövad i administrativ ordning.56 Alternativt kan 
man lämna in stämningsansökan antingen till en allmän domstol eller till 
Handelsdomstolen.57  
 
De senaste åren har Högsta Domstolen i RF och Högsta Handelsdomstolen i 
RF avgjort några tvister om offentlig upphandling. Några av dessa 
avgöranden har vägledande funktion vid bedömning av upphandlingstvister 
även efter den nya RLOU trädde i kraft. I sitt avgörande av 15 oktober 2004 
# 20-G04-14 och av 29 juli 2003 #33-G03-10 har Högsta Domstolen erkänt 
RF av statsorgan som har lagstiftande makt att anta egna regler inom 
offentligupphandlingars område avseende upphandling av varor, tjänster och 
service för statliga behov. Trots detta avgörande finns det även motstridiga 
beslut av Högsta Domstolen avseende behörigheten av Högsta Domstolen 
avseende verkställande maktens befogenhet att anta normativa akter i 

                                                                                                                            
av varor, fullgörelse av tjänster och service för federala och statliga behov” # 94 av 29 
februari 2006. 
51 Artikel 17, punkt 1 i RLOU.  
52 RF Förordning ”Om det federala organet för den verkställande makten som utför register 
av statliga kontrakt i Ryska Federationens vägnar som resultat av annonsering om offentlig 
upphandling” #117 av 3 mars 2006. 
53 Konkurrensverkets beslut  # 117 av 28 april 2006. 
54 Handelsdomstolen i RF är en statlig domstol för tvister inom näringslivet. 
55 Handelsdomstolens för Norra Kaukasus beslut av # A53-2800/06-C5-47 4 oktober 2006. 
56 Artikel 46 punkt 1 i RF Konstitutionen. 
57 Tihomirov, 2008, s. 371.  
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reglering av offentlig upphandling av varor, tjänster och service. Med 
verkställande makten anses olika förvaltningsorgan som finns både den 
federala och den regionala nivån och som i vanligt fall tillämpar redan 
antagna lagar och regler. Exempelvis i sitt beslut # 64G-01-10 av 26 
december 2001 erkände Högsta Domstolen att regioners förvaltning hade 
rätt att fastställa en förordning om offentlig upphandling i regionen 
avseende upphandling av varor, tjänster och service. I ett annat beslut # 9-
G02-35 av 17 januari 2003 angavs dock med hänvisning till artikel 72 punkt 
5 i Budgetbalken att förbindelserna avseende statliga och kommunala 
kontrakt skall regleras uteslutande med stöd av federala lagar, lagar och 
lagstiftningen i RF subjekten, kommunens representativa organ, men inte 
med stöd av förordningar från regionens guvernör. Det bör noteras att, i 
enlighet med artikel 71 del ”o” i RF Författningen, ligger civilrättslig 
lagstiftning under Ryska Federationen. Detta innebär att bestämmelsen i 
artikel 72 punkt 5 i Budgetbalken som tillåter RF subjekten och kommunen 
att reglera kontakter i samband med statliga och kommunala kontrakt skall 
tolkas restriktivt, dvs. bara angå exklusivt reglering av offentligrättsliga 
relationer. Förvaltningsmaktens rätt att fatta beslut avseende offentlig 
upphandling i regionerna framgår även av artikel 71 punkt ”o” och artikel 
72 punkt ”b”, artikel 73 i RF Författningen, samt artikel 5, 21 i Federala 
Lagen av 6 oktober 1999 # 184-FZ ”Om allmänna organisationsprinciper av 
legislativa (representativa) och verkställande organ av statsmakten i RF 
subjekten”, artikel 154 Budgetbalken skall man erkänna 
verkställandemaktens organs rätt och i enlighet med annan behörighet 
föreskriven i stadgar i RF subjekten att reglera offentlig upphandling. 
 
Viktiga avgöranden avseende förbud mot diskriminering under offentlig 
upphandling i form av öppet förfarande kan tänkas vara tillämpliga även 
avseende offentliga upphandlingar där ena parten är en utländsk leverantör. 
I Högsta Domstolens avgöranden beslöts att lagar i RF inte får föreskriva 
subjekten om tilläggskrav för anbudssökande inom öppet förfarande som 
ställer dem i sämre ställning jämfört med andra deltagare i offentlig 
upphandling samt förhindrar andra leverantörer från deltagande på den 
regionala marknaden med t.ex. krav på registreringsplats.58

 
Högsta Handelsdomstolen har antagit rekommendationer som grundas på 
domstolens praxis avseende tilldelning, ändring och upphävande av 
kontrakt.  Exempelvis beslutade domstolen att man får lämna in 
stämningsansökan i Handelsdomstolen trots att preskriptionstid om 30 dagar 
som är fastställd i artikel 445 i RF Civilbalken har gått ut.59  
 
Klagomål på handling och underlåtenhet att handla, av den upphandlande 
myndigheten, ett befullmäktigat organ, den specialiserade organisationen, 
kommitté för öppet förfarande, auktionskommitté eller kommitté för 
förenklat förfarande som åsidosätter partens rättigheter och intressen i 
                                                 
58 HD:s avgörande # 33-G03-10 av 29 juli 2003 och # 51-G02-55 av 20 december 2002. 
59 Punkt 1 i Informationsbrev av RF Högsta Handelsdomstolen Presidium ”Överblick över 
praxis för domstolsavgörande avseende tilldelning, ändring och upphävande av kontrakt” 
#14 av 5 maj 1997. 
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upphandlingsprocessen kan lämnas in av berörda parter till 
Konkurrensverket om det berör ett federalt upphandlingskontrakt. Om det 
berör upphandlingskontraktet i RF subjekten lämnas klagomål till 
förvaltningsorgan i den berörda regionen. De befullmäktigade organen i 
federala subjekten kan bestämmas i en särskild lagstiftning därtill. 
Exempelvis enligt lagen i Jaroslavl regionen ”Om offentlig upphandling av 
varor för statliga behov i Jaroslavl regionen” av 24 juni 2003, skall 
Administrationen för Jaroslavl regionen vara det organ som handlägger 
upphandlingsklagomål.  Den administrativa ordningen i 
klagomålsförfarandet kan initieras av den berörda parten från det momentet 
efter beslutsfattande om upphandlingsformen fram till tilldelning av 
offentligupphandlingskontraktet leverantören.60

 
Artikel 57 punkt 3 i RLOU anger ett enda krav på domstolsavgörande i 
upphandlingstvisten – då annonsering av upphandlingen anses ogiltig för att 
den leder till statlig eller kommunal kontraktens ogiltighet, samt avser 
följder av ogiltigheten enligt artikel 449 punkt 2 i Civilbalken.                   
 
 

5.3  Sammanfattande kommentarer 
Den upphandlande myndigheten är skyldig att annonsera om offentlig 
upphandling och informera leverantören om de krav den ställer på varor, 
tjänster eller service, plats och tid för upphandlingen. Informationen skall 
vidare innehålla i vilken ordning ansökningar lämnas in och vilka 
preferenskriterier som gäller, urvalskrav, samt utgångspris för 
upphandlingskontraktet. 
 
Från och med publiceringen av annons om offentlig upphandling kan 
anbudssökanden komma med ett klagomål om den anser att dennes 
rättigheter är kränkta. Klagomål kan lämnas av anbudssökanden till 
Konkurrensverket som har behörighet att utföra kontroll över den 
upphandlande myndighetens annonseringsförfarande. Vid offentlig 
upphandling i regionerna kan man lämna in klagomål till det territoriala 
organet vid Konkurrensverket. Den analyserade praxisen visar att 
lagstiftningen saknar tydlig delegation av kontrolluppgifterna från 
Konkurrensverket till det territoriala organet i regionen och att man är 
osäker om hur kontroll för offentlig upphandling skall ske. Det kan leda till 
ett ineffektivt kontrollsystem i regionerna och även till missbruk av den 
upphandlande myndighetens annonseringsplikt.  

                                                 
60 Artikel 10 punkt 3 resp. artikel 9 punkt 4 i RLOU. 
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6 Olika former av annonsering 
 
Annonseringsformer för offentlig upphandling har moderniserats och 
förändrats i och med tillkomsten av RLOU.61 Dessa förändringar berör både 
annonseringsformer och procedurer för att lägga anbud med stöd av dessa 
former. Lagen har plockat bort de upphandlingsformerna som fanns tidigare, 
t.ex. tvåstegsauktion och inhemska auktioner, där bara ryska anbudssökande 
kunde delta. Sådana annonseringsformer som öppet förfarande, förenklat 
förfarande och direkt upphandling har förändrats. Dessutom har nya former 
som auktion och annonsering på varubörsen införts. Dessa förändringar i 
lagstiftningen om offentlig upphandling har gjorts för att förenkla 
upphandlingsprocessen. Grunden till detta ligger i Rysslands avsikt att 
inträda i WTO och ge möjlighet för utländska företag att lägga anbud vid 
offentlig upphandling i Ryssland. Man vill också möjliggöra för nationella 
varor, tjänster och service att etableras utomlands.  
 
Artikel 10 i RLOU indelar annonseringsformer för de statliga och 
kommunala upphandlingar i Ryssland i två typer – med 
upphandlingsförfarande och utan upphandlingsförfarande. Vid offentlig 
upphandling med upphandlingsförfarandet (öppet förfarande, auktion) finns 
det möjlighet för alla anbudssökande att delta. Vid offentlig upphandling 
utan upphandlingsförfarande (förenklat förfarande, direkt upphandling eller 
upphandling på varubörsen) är det tillåtet att göra urval av leverantörer, 
samt förhandlingarna med leverantörer är tillåtna., se schema i Bilaga C. 
Annonsering om offentlig upphandling, granskning av anbudsansökningar, 
urval av den vinnande leverantören och protokollföring sköts av en 
kommitté organiserad på uppdrag av den upphandlande myndigheten.62 Det 
finns fyra typer av kommittéer fastställda i artikel 7 i RLOU. Tre av dem är 
kommitté för öppet förfarande, auktionskommitté, kommitté för förenklat 
förfarande. Det finns också en fjärde typ av kommitté som heter en 
gemensam kommitté som organiseras antingen av den upphandlande 
myndigheten, eller dess befullmäktigade organ. En gemensam kommitté kan 
omfatta samma funktioner som de tre ovannämnda kommittéerna.     
 
 

                                                 
61 Tihomirov, 2008, s. 79. 
62 Hramkin, 2007, s. 34. 
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6.1 Annonseringsformer med 
upphandlingsförfarandet   

6.1.1  Öppet förfarande63 
Öppet förfarande är en av mest använda upphandlingsformerna.64 Artikel 
448 punkt 1 i Civilbalken tillåter vilken person som helst att delta i öppet 
förfarande. Efter att en kommitté för öppet förfarande har inrättats och 
annonsen publicerats på den officiella webbsidan (se kapitel 4.3.1. i arbetet) 
skall tävlingsdokumentation delas ut och alla förfrågningar om förklaringar 
besvaras. Enligt artiklarna 23 och 24 skall all dokumentation om öppet 
förfarande vara offentlig och frågor besvaras skriftligen per brev eller i 
elektronisk form. Tävlingsproceduren som börjar med 
upphandlingsannonsering avslutas med anbudsregistrering i 
anteckningsregistret inom 30 dagar. 
 
Efter att registreringsprocessen är klar skall tävlingskommittén öppna alla 
registrerade anbudskuvert. Därefter blir anbudsdokumentation i elektronisk 
form offentlig. Proceduren tar en dag och fastställs enligt Artikel 26 i 
RLOU.  
 
Översiktlig bedömning av anbud genomförs av kommittén för öppet 
förfarande inom 10 dagar. Under bedömningsprocessen förs ett protokoll, 
vilket därefter publiceras på webbsidan. Mer noggrann bedömning av anbud 
samt utvärdering av den vinnande leverantören utförs inom 10 dagar, vilket 
noteras i två exemplar i protokollet. Protokollet publiceras på officiella 
webbsidan enligt artikel 28 punkt 11 inom 1-5 dagar efter att protokollet 
blev undertecknat. Den upphandlande myndigheten måste under hela 
förfarandet iaktta de grundläggande principerna däribland 
likabehandlingsprincipen. Den vinnande leverantören skall få 
kontraktsutkast inom tre dagar efter att protokollet blev undertecknat. 
Förfarandet avslutas med undertecknande av kontrakt inom 20 dagar efter 
undertecknande av protokollet.   
 

6.1.1.1 Sluten förfarande 
Sluten förfarande nämns som en upphandlingsform i artikel 20 punkt 2 i 
RLOU. Den upphandlingsformen används vid offentlig upphandling av 
varor, tjänster och service vilka klassas som statliga hemligheter. Sluten 
förfarande används dock ytterst sällan i praktiken.65

                                                 
63 Vid översättning av begrepp på denna upphandlingsform till svenska har jag valt att 
använde mig av det svenska begreppet öppet förfarande som innehållsmässigt i stort sätt 
stämmer överens med den ryska upphandlingsformen, men som nämns i rysk lagstiftning 
och litteratur om offentlig upphandling som ”tävling”. 
64 Artikel 9 punkt 1 i den federala lagen ”Om öppet förfarande avgående 
upphandlingsannonsering av varor, tjänster, service för statliga behov” #97-FZ av 6 maj 
1999.  
65 Tihomirov, 2008, s. 79. 
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6.1.2  Auktion 
Auktion som upphandlingsform kan vara i öppen form, i elektronisk form 
och sluten form. Hramkin påpekar att auktion är en ny upphandlingsform 
för den ryska offentliga upphandlingen, vilken först infördes genom 
RLOU.66 Auktion nämns sedan tidigare i artikel 447 i ryska Civilbalken 
vilket innebär upphandling där en vinnande part sätter upp det lägsta priset. 
Det kallas för direkt auktion, auktionen där priserna höjs. Auktion som en 
annonseringsform för offentlig upphandling används mycket i Ryska 
Federationens subjekt i form av elektronisk auktion som man kallar i 
Ryssland ”den holländska reduktionen” eller ”motsatsauktionen”. 
Tihomirov understryker att denna upphandlingsform är en ny, men högt 
uppskattad i den ryska offentligupphandlingsprocessen. Motsatsauktionen 
syftar på upphandling där priserna inte stiger utan reduceras. Denna 
auktionsform är tillämplig både i elektronisk form och i traditionell form.67

 
Proceduren för auktion i öppen form liknar proceduren för öppet förfarande. 
Innan annonsering om offentlig upphandling publiceras skall 
auktionskommitté inrättas och information om aktionsdokumentation 
utarbetas.68 Annonsering om auktion och publicering av 
auktionsdokumentation sker på den officiella webbsidan. Distribution av 
dokumentation om auktion och besvarande av frågor skall ske inom 20 
dagar och avslutas med slutregistrering av anbud enligt artikel 35 i RLOU i 
anteckningsregistret.  
 
Anbud bedöms inom 5 dagar och avslutas med publicering av protokollet på 
den officiella webbsidan. Auktion hålls inom en dag enligt artikel 37 i 
RLOU med upprättande av protokollet och därefter publicering av 
protokollet inom 1-5 dagar på webbsidan. Efter ett protokoll har upprättas 
skall auktionskommittén inom 3 dagar överlämna protokollet tillsammans 
med upphandlingskontraktet till den vinnande leverantören i enlighet med 
artikel 37 punkt 7 i RLOU. Processen avslutas med undertecknande av 
upphandlingskontraktet inom 20 dagar efter undertecknande av protokollet. 
 

6.1.2.1 Sluten auktion 
Artikel 32 punkt 2 i RLOU ger möjlighet att genomföra sluten auktion 
vilket innebär, likaså som i slutet förfarande, upphandling av varor, tjänster 
och service som klassas som statlig hemlighet. Både vad gäller sluten 
auktion och slutet förfarande skall det noteras att det krävs ett godkännande 
från ett statligt kontrollerat organ för att genomföra en sådan 
upphandlingsform. Ingen information publiceras på den officiella 

                                                 
66 Hramkin, 2007, s. 41. 
67 Tihomirov, 2008, s. 8. 
68 Hramkin, 2007, s. 44. 
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webbsidan – inbjudan för deltagande görs till konkreta leverantörer på en 
särskild lista. När anbud öppnas är det inte tillåtet att använda sig av vare sig 
audio- eller videoutrustning. Resten av procedurerna liknar procedurerna för 
öppet förfarande respektive auktion i öppen form.  
 
 

6.2 Annonseringsformer utan 
upphandlingsförfarande 

6.2.1  Förenklat förfarande69 
Upphandling i form av förenklat förfarande har blivit offentlig och mer 
konkret reglerad genom RLOU.70 Numera liknar upphandlingsformen en 
förenklad form av öppet förfarande. En viktig skillnad är dock att 
preliminärt urval av leverantörer är alltid tillåtet vid förenklat förfarande. 
Man har etablerat konkreta tidsgränser för varje steg i processen. Förenklat 
förfarande klassas som en ”exklusive” procedur och tillämpas när 
inköpssumman är mindre än 250 000 rubel (ca 62 500 kronor) och varor 
tillverkas efter förhandlingar av upphandlande myndigheten.  
 
Innan annons om förenklat förfarande publiceras skall en kommitté för 
förenklat förfarande inrättas. Information om förenklat förfarande skall 
publiceras på webbsidan, 71 och mottagande av anbudsansökningar skall 
registreras i anteckningsregistret inom 4 arbetsdagar.72 Mottagning av 
anbudsansökningar avslutas inom en dag. Därefter inom en dag följer 
bedömning av anbudsansökningar samt val av den vinnande leverantören, 
vilket avslutas med publicering av protokollet på webbsidan.73 Inom 5 dagar 
efter att protokollet undertecknades skall det publiceras i den officiella 
tidningen och tilldelas den vinnande leverantören inom två dagar 
tillsammans med ett kontraktsutkast. Proceduren avslutas med 
undertecknande av kontraktet i enlighet med artikel 47 punkt 6-8 i RLOU. 
 
Som en ny upphandlingsform används förenklat förfarande i syfte att 
antingen bedriva humanitär hjälp eller eliminera konsekvenser av 
nödsituationer i naturen eller av teknogenkaraktären. Den formen kallas för 
en hybridform av öppet förfarande och förenklat förfarande.74 
Karakteristiskt för den är ett krav enligt artikel 48 punkt 1 i RLOU att 
genomföra ett preliminärt urval. Preliminärt urval genomförs för att göra en 

                                                 
69 Vid översättning av begrepp på denna upphandlingsform till svenska har jag valt att 
använde mig av det svenska begreppet förenklat förfarande som innehållsmässigt i stort sätt 
stämmer överens med den ryska upphandlingsformen, men som nämns i rysk lagstiftning 
och litteratur om offentlig upphandling som ”förfrågan om noteringar”. 
70 Hramkin, 2007, s. 41f. 
71 Artikel 45 punkt 1 i RLOU. 
72 Artikel 46 i RLOU. 
73 Artikel 47 i RLOU. 
74 Hramkin, 2007, s. 42. 

 41



lista över de leverantörer som kan inom kort tid leverera varor, tjänster eller 
service utan preliminär betalning eller med betalning i efterhand.  
 
 

6.2.2  Direktupphandling 
Enligt tidigare gällande lagstiftning skulle man behöva begära tillstånd från 
Ministeriet för Ekonomisk Utveckling i Ryssland för att genomföra direkt 
upphandlingen hos en enskild leverantör. Numera fattar den upphandlande 
myndigheten beslut självständigt i de flesta fall och ansvarar för sina beslut 
inför det kontrollerande organet.75 Det är reglerat i lagstiftningen när direkt 
upphandlingen är tillåten. Dessa exklusiva fall i RLOU handlar bl.a. om 
leverans av varor, tjänster, service som berör verksamhet av subjekt av 
naturmonopolen76, service inom vattenförsörjning och vattenavlopp under 
naturmonopolen, leverans av värdesaker som har historisk, artistisk eller en 
annan kulturell betydelse som befinner sig under statens skydd med avsikt 
att fylla på statliga museer och antalogiska fonder.77 Direkt upphandling 
tillåts även avseende stöd för försvaret, några tjänster och service som kan 
fullgöras bara av organen av den verkställande makten i enlighet med deras 
kompetens, vid behov av varor, tjänster och service i resultat av oförutsedda 
händelser, inköp av varor, som tillverkas på fångvårdsanstalterna i fall 
avsedda av den ryska regeringen. Det finns även möjligt att till direkt 
upphandling när upphandlingsannonsering bedöms som ofullständig, där 
bara en leverantör lämnade anbud och upphandlingen bedömdes som 
ofullständig vilket ledde till att inget kontrakt tilldelades.  
 

6.2.3  Upphandling på varubörsen  
Upphandling för statliga eller kommunala behov på varubörsen kan 
genomföras för belopp som överstiger fem millioner rubel (1 219 500 
SEK)78 enligt artikel 56 punkt 1 i RLOU. Varubörsen är en juridisk 
organisation som genomför börshandel via sin organisation. Börshandel 
genomförs på förbestämd plats, på förbestämd tid och i enlighet med i 
varubörsen bestämda regler.79  
 
Regler för upphandling på varubörsen fastställs av regeringen i RF. 
Varubörskontraktet är ett kontrakt som tilldelas deltagare i börshandeln 
avseende varor som sätts ut på börsen och som är registrerade där. 
Varubörsen kan tillämpa sanktioner mot deltagare som tilldelar kontrakt 

                                                 
75 Hramkin, 2007, s. 42. 
76 Naturmonopolen innebär den marknad där efterfrågan vid utebliven konkurrens är 
effektivare p.g.a. teknologiska säregenheter av tillverkning, samt tillverkade varor kan inte 
ersättas med andra sorts varor.  
77 Artikel 55 i RLOU. 
78 http://www.forex.se/, hämtad 12 maj 2008. 
79 Artikel 2 punkt 1 i  lagen ”Om varubörsen och handeln på varubörsen” # 2383 av 20 
februari 1992 (Varubörslagen). 
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avseende affärer som inte är relaterade till själva varubörsen, t.ex. genom 
åläggande av vite för den vårdslösa deltagaren eller uteslutande av denne 
från handeln på varubörsen.80

 
Avtalsslut för offentligupphandlingskontrakt på varubörsen regleras i 
Civilbalken, Varubörslagen, samt i RLOU. Utländska fysiska och juridiska 
personer som inte är medlemmar på varubörsen kan delta i varubörshandel 
uteslutande via varubörsmellanhand.81 Varubörsmedlemmar är börsfirmor, 
börskontor eller oberoende börsmäklare som handlar på börsen i sitt eget 
namn och på sin egen bekostnad eller i sin klients namn och på hans 
bekostnad.82 Förhållandet mellan börsmellanhänder och deras klienter 
regleras genom avtal.   
 

6.3  Sammanfattande kommentarer 
Annonseringsformer för offentlig upphandling i Ryssland indelas i två typer 
– med upphandlingsförfarande och utan upphandlingsförfarande. 
Annonseringsformer med upphandlingsförfarande är oftast förekommande 
och indelas i upphandling via öppet förfarande eller auktion (inklusive 
auktion i elektronisk form). Dessutom kan dessa upphandlingsformer kan 
vara antingen öppna eller slutna. Slutna upphandlingsformer är sällan 
förekommande och används av den upphandlande myndigheten endast när 
upphandling av varor, tjänster och service sker för behov som klassas som 
statlig hemlighet. Det finns inget direkt förbud för utländska leverantörer att 
delta i den slutna upphandlingsformen, men p.g.a. statligt skyddsintresse 
publicerar inte den upphandlande myndigheten annonsen på webbsidan. 
Deltagande av utländska leverantörer blir på detta sätt förhindrat.  
 
Annonseringsformer utan upphandlingsförfarande inkluderar upphandling i 
form av förenklat förfarande, direkt upphandling och upphandling på 
varubörsen. Alla dessa upphandlingsformer tillåter deltagande av utländska 
leverantörer, men kan tänkas vara lite mera svårtillgängliga än 
upphandlingsformer med upphandlingsförfarandet. Exempelvis förenklat 
förfarande används oftast vid behov av humanitär hjälp eller i nödsituationer 
då leverantörer som inom kort tid kan leverera varor, tjänster eller service 
prioriteras. Detta krav på snabb leverans kan vara svårt att uppfylla för den 
utländska leverantören. Upphandling på varubörsen för utländska 
leverantörer är möjlig uteslutande via varubörsmellanhand.  
 
Utifrån utländskt perspektiv för att lämna anbud vid offentlig upphandling i 
Ryssland är upphandlingsformer som öppet förfarande och auktion 
(inklusive auktion i elektronisk form) mest intressanta. Båda formerna är 
lättbegripliga, proceduren är fast reglerad och tillåter deltagande av de flesta 
leverantörer. Även bland nationella leverantörer är dessa 

                                                 
80 Artikel 7 punkt 2 i Varubörslagen  
81 Artikel 19 i Varubörslagen.  
82 Artikel 20 i Varubörslagen 
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upphandlingsformer mest använda. Men även bland de 
upphandlingsformerna kan prioriteringen ges till en av 
upphandlingsformerna beroende på vilka varor, tjänster eller service som 
upphandlas. Exempelvis kan det tänkas att exklusiv prioritet kan ges av 
auktion om det finns stor marknad för varor, tjänster och service, och valet 
kan göras enbart genom pris. Fördelen med deltagande i upphandling via 
öppet förfarande eller auktion är att vid någon osäkerhet eller oförståelse 
kan leverantören alltid vända sig till den specialiserade organisationen för 
kvalificerad rådgivning.    
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7 Internationellt deltagande i 
offentlig upphandling i 
Ryssland    

 

7.1 Utländsk leverantör som kontraktspart 
till den ryska upphandlande 
myndigheten 

 
Den officiella webbsidan för offentlig upphandling innehåller inte en enda 
registrerad utländsk leverantör.83 De intervjuade svenska företag deltar i så 
kallad indirekt offentlig upphandling i Ryssland då de oftast agerar via sina 
helägda (alternativt delägda) ryska företag.  RLOU i artikel 13 tillåter 
utländska leverantörer lägga anbud på samma villkor som gäller för 
nationella leverantörer. Artikeln utgår från tillämpningen av nationella 
regler där utländska varor, tjänster och service får samma behandling vid 
deltagande i offentlig upphandling som nationella varor, tjänster och service 
får om inte annat är föreskrivet i ett internationellt avtal i Ryska 
Federationen, RLOU eller andra federala lagar. Det är första gången rysk 
lag ger samma villkor för utländska anbudsgivare att vara med och 
konkurrera med ryska anbudsgivare om tilldelning av upphandlingskontrakt. 
I den tidigare lagstiftningen var det föreskrivet att anbudslämnande av 
utländska leverantörer var möjligt endast om upphandlingen av varor inte 
kunde genomföras hos nationella leverantörer eller det inte var ekonomiskt 
lämpligt att tillverka dessa varor i Ryssland.  
 
Den ryska regeringen har dock rätt att tillämpa de nationella reglerna 
beträffande utländska varor, tjänster och service utförda av utländska 
medborgare. Regeringen får införa förbud och begränsningar beträffande 
upphandling av utländska varor, tjänster och service avsedda för försvar och 
statens säkerhet.84 Det förbud eller den begränsning för tillträde av 
utländska varor, tjänster och service som regeringen inför genom lag eller 
förordning skall publiceras på den officiella webbsidan inom tre arbetsdagar 
efter publiceringen av lagen eller förordningen. Den upphandlande 
myndigheten får inhämta upplysningar från den federala förvaltningen om 
villkor för tillträde av utländska varor, tjänster och service, samt få svar på 
sin förfrågan inom 10 dagar.  
 

                                                 
83 Webbsidan för offentlig upphandling, http://www.zakupki.gov.ru, hämtad 2008-05-03.  
84 Trefilova, Kuznezova, 2005, s. 30. 
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Tihomirov tycker att behandling av utländska varor, tjänster och service vid 
offentlig upphandlings motsvarar de krav som ställs i den internationella 
lagstiftningen.85 Efter etablering av WTO (1995) har det utarbetats en 
konvention om offentlig upphandling (GPA), vilken främjar fri handel med 
varor, tjänster och service av utländskt ursprung inom offentlig sektor och 
förbjuder diskriminering på grund av landets nationalitet. Tillträdesvillkor 
för utländska leverantörer är föreskrivna bl.a. i artikel 8 i UNCITRALs86 
Modellag, där leverantörer får tillträde till upphandling oberoende av vilken 
stat de kommer ifrån. Undantagna är de enstaka fall där förordningar eller 
andra regelverk om upphandling begränsar deltagande av leverantörer på 
grund av statens nationalitet t.ex. med hänsyn till statens säkerhet. 
 
Förutom RLOU regleras tillträde av varor från utländska stater (grupp av 
utländska stater) även i annan lagstiftning.87 Exempelvis föreskriver Lagen 
om utrikeshandelsverksamhet avseende handel med varor att man skall 
tillämpa samma krav (villkor) på utländska varor, som man tillämpar på 
ryska varor i fråga om skatter och avgifter (förutom tullavgifter) vad gäller 
tekniska, farmakologiska, sanitära, veterinärvaror och ekologisk utrustning.  
 
De nationella regler avseende tjänster och service finns i artikel 34 i Lagen 
om utrikeshandelsverksamhet. Regler skall vara lika gynnande både för 
ryska och utländska tjänster. Den anses mindre gynnande om den förändrar 
konkurrensvillkor till fördel för ryska tjänster eller service.88 Regler för 
varor skiljer sig från regler för tjänster eller service. Det beror 
huvudsakligen på att tjänster och service har immateriell karaktär, samt att 
det är svårt att identifiera tjänstens eller servicens ursprung. För att 
underlätta situationen skall man specificera ett av fyra sätt för dess 
utförande. Dessa fyra sätt är även tillämpliga på offentlig upphandling och 
är fastställda i artikel 33 i Lagen om utrikeshandelsverksamhet. De är 
utförande av tjänster eller service från utländskt territorium till ryskt 
territorium; från utländska statens territorium till den ryska upphandlade 
myndigheten; av utländska verkställare av tjänster, som inte har 
kommersiell representation på ryskt territorium via dennes eller hans 
befullmäktigas närvaro; och av utländska verkställare av tjänster via den 
kommersiella närvaron på ryskt territorium.   
 
Både artikel 13 punkt 2 i RLOU och artikel 2 punkt 2 i Lagen om 
utrikeshandelsverksamhet poängterar att den ryska partnern skall tillämpa de 
nationella reglerna utländska varor, tjänster och service på lika villkor. 
Förutsättningen är dock att varorna (etc.) kommer från ett samarbetsland (en 
grupp av länder) som tillämpar en liknande regler för varor, tjänster och 
service som kommer från Ryssland. Det förekommer dock undantag från 

                                                 
85 Tihomirov, 2008, s. 104.  
86 FN:s centrala organisation för harmonisering av internationell handelsrätt. 
87 Se t.ex. Artikel 29 i federala lagen ”Om grunder av den statliga regleringen av 
utrikeshandelsverksamhet” # 164-FZ av 8 december 2003 (vidare – Lagen om 
utrikeshandelsverksamhet). 
88 Officiella webbsidan för offentlig upphandling, http://www.zakupki.gov.ru, hämtad 
2008-04-05. 
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tillämpning av likvärdiga villkor för både de varor, tjänster och service, som 
har nationellt ursprung och de som kommer från utlandet.  Om en leverantör 
av varor, tjänster eller service som deltar i offentlig upphandling i Ryssland 
kommer från ett land som inte tillämpar lika gynnande regler för ryska 
varor, tjänster och service skall det federala verkställande organet ställa 
särskilda villkor.89 Lagen fastställer inga konkreta krav för denna ordning. 
Den utarbetas och fastställs istället på beslut av Ministeriet för Ekonomisk 
Utveckling i den Ryska Federationen, vilket skall utgå från de adekvata 
kriterierna för att stimulera de kompetenta organen i den utländska staten att 
avskaffa de existerande begränsningarna för att främja ekonomiska intressen 
av den upphandlande myndigheten.90 Villkor för tillträde för utländska 
varor, tjänster och service kan få asymmetrisk karaktär vilket innebär att de 
kan antingen inrättas avseende alla varor, tjänster och service eller avseende 
mest väsentliga för detta lands varor, tjänster och service. Det betyder i 
praktiken att upphandlingsreglerna kan se olika ut för upphandlande företag 
beroende hur lagen i deras eget land ser ut. Det kan gälla alla varor, tjänster 
och service, eller begränsas till dem som är mest väsentliga.  
  
 

7.2 Begränsningar som kan påverka 
utländskt  deltagande i offentlig 
upphandling 

Huvudregeln är att både fysiska och juridiska personer kan lägga anbud vid 
offentlig upphandling i Ryssland. Trots denna huvudregel tillämpar man ett 
begränsningssystem vilket innebär att utländska leverantörer inte får lägga 
anbud på ett eller annat sätt.91 Den ryska regeringen kan begränsa eller 
förbjuda vissa upphandlingsformer, samt deltagande av utländska 
leverantörer i offentliga upphandlingar om upphandlingen avser landets 
försvars- och säkerhetsbehov. 92 Den begränsningen är inte absolut, men kan 
införas för att tillgodose statens intresse.  
 
En annan begränsning som kan tänkas inskränka utländskt deltagande i 
offentlig upphandling är ett Local Contant Requirement, vilket innebär ett 
krav på att vissa varor måste tillverkas lokalt. Detta krav finns inte 
föreskrivet i RLOU, dvs. det finns inget krav som säger att vissa varor måste 
tillverkas lokalt. Leverantörer skall behandlas lika och skall inte väljas med 
hänsyn till varors, tjänsters och service ursprung. Den upphandlade 
myndigheten får inte ställa krav som förbjuder, begränsar eller ställer på 

                                                 
89 Artikel 13 punkt 3 i RLOU. 
90 Tihomirov, 2008, s. 107.  
91 Regerings förordning ”Om fastställelse av förbud och begränsningar för 
marknadstillträde av varor med ursprung från en utländsk stat eller en group av stater, 
tjänster och service som utförs av utländska medborgare för upphandling avseende landets 
försvars- och säkerhetsbehov” # 369 av 13 juni 2006. 
92 Elektronisk databas ”Garant”, http://www.garant.ru/prime/20060619/89620.htm, hämtad 
2008-04-03.  
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något annat sätt diskriminerar utländska leverantörer avseende varor, 
tjänster och service som utförs av utländska specialister.93 Detta påstående 
är dock diskutabelt. Trots existensen av lika villkor för nationella och 
utländska leverantörer ställs det krav som är bl.a. tidsmässigt svårt att 
uppfylla för utländska leverantörer. Exempelvis inom byggentreprenader 
kan upphandlande myndigheten begära innehavande av vissa byggtillstånd 
hos anbudssökande. Ryska anbudssökande som känner till dessa krav inom 
den ryska byggbranschen sedan tidigare har redan sådana tillstånd medan 
deras utländska kollegor saknar sådana tillstånd för att krav på dem inte 
finns i deras hemstat. I sådant fall måste den utländska anbudssökanden 
vända sig till den relevanta ryska myndigheten för att ansöka om det 
begärda tillståndet. Detta i sin tur innebär extra utgifter för det utländska 
anbudssökandet, tidsförlust samt svårighet att hinna med att lämna anbud 
innan anbudstiden går ut. 
 
Däremot fastställer RLOU vissa preferensgrupper som den upphandlande 
myndigheten kan prioritera framför andra leverantörer vid offentlig 
upphandling. Det skall uppmärksammas att det är den upphandlande 
myndighetens rätt, och inte skyldighet, att ge preferenser till i lagen 
bestämda preferensgrupper. Om den upphandlande myndigheten väljer att 
använda sig av sin rätt till preferensen skall den meddela detta i annonsen 
om offentlig upphandling. En generell regel av utövande av preferenser är 
minskning eller ökning av föreslaget kontraktsbelopp upp till 15 %. 
Exempelvis vid offentlig upphandling via öppet förfarande minskar det 
föreslagna beloppet vid jämförelse och värdering av anbud hos leverantör 
som erhåller preferensen med fastställda av leverantören procent. Om den 
leverantör som erhåller preferensen leder bland inkomna anbud skall 
upphandlingskontraktet ingås till det av leverantören föreslagna priset, men 
inte till det pris som blev fastställt på grund av preferensen. Vid offentlig 
upphandling via auktion skall den upphandlande myndigheten ta hänsyn till 
preferensen redan vid auktionsförfarandet.94  
 

7.2.1  Preferensgrupper 
 
Kriminalvården 
 
RLOU fastställer preferensmöjlighet åt kriminalvården om denna 
organisation deltar som leverantör vid offentlig upphandling.95 Syftet med 
att utfärda preferensen åt denna kategori av leverantörer är att främja 
utvecklingsprocessen i på fångvårdsanstalterna vid kriminalvården, öka 
möjligheten att delta i offentlig upphandling, samt främja anbudssökande 
vid offentlig upphandling. Preferensen innebär att den upphandlande 
myndigheten får införa prispreferenser för denna preferensgrupp i form av 
upp till 15 % av föreslagna kontraktsbeloppet. Preferenser skall utföras i 
                                                 
93 Artikel 13 punkt 1 i RLOU. 
94 Tihomirov, 2008, s. 110. 
95 Artikel 14 punkt 1 i RLOU. 
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enlighet med listan över varor (tjänster och service) som denna 
preferensgrupp levererar.96 Kriminalvården får använda sig av den 
preferensen vid offentlig upphandling via öppet förfarande, auktion eller vid 
direkt upphandling.  
 

Handikapporganisationer 

 
Det är inte alla handikapporganisationer som har rätt till preferenser vid 
offentlig upphandling, utan bara de som uppfyller vissa krav. Dessa krav är 
bl.a. att startkapitalet består av insatser av ryska samhällsorganisationer av 
handikappade, att antalet handikappade i organisationen inte är lägre än 50 
% och att deras löneandel inte är lägre än 25 %.97 Dessa krav minskar 
kretsen av preferensmottagare i offentlig upphandling och kräver att den 
upphandlande myndigheten fastställer motsvarande villkor för leverantörer 
som uppfyller dessa kriterier. I detta avseende skall den upphandlande 
myndigheten, innan annonsen publiceras, etablera ett operativt mottagande 
av den information som bevisar att en viss organisation uppfyller dessa krav 
för att erhålla preferensen.  Prisfördel är också möjlig efter införandet av 
specialbestämmelser från regeringen.98 Den upphandlande myndigheten 
skall vara tydlig med de kriterier som ställs på leverantören berättigad till 
preferensen.99 Fördel skall tilldelas i enlighet med listan över varor, tjänster 
och service som denna preferensgrupp levererar.100 Denna fördel kan 
användas av bara vid offentlig upphandling i form av öppet förfarande eller 
auktion. 
 
 
Småföretag 
 
Småföretag är en kommersiell enhet för vilken Ryska Federationens, 
federala subjektens, samhällsorganisationers, religiösa och 
välgörenhetsorganisationers andel inte överstiger 25 % av företagets 
startkapital. Bland andra krav som utmärker små företag är att 
startkapitalsandel som erhålls av en eller flera juridiska personer, som inte är 
småföretag, inte överstiger 25 %. Antal anställda på småföretag skall inte 
överstiga 100 personer för industriföretag, 100 personer för transportföretag, 
60 personer i näringsföretag och 30 personer i små försäljningsföretag.101 
Den fördel som småföretag får av den upphandlande myndighet kvalificeras 

                                                 
96 Listan över varor, tjänster och service som kan prefereras av offentlig upphandling hos 
kriminalvårdsorganisationer, fastställd av regeringens stadga # 175 av 17 mars 2008.  
97 Artikel 14 punkt 2 i RLOU. 
98 RF Regeringens förordning ”Om utövande av preferenser till myndigheter och 
organisationer för kriminalvården, samt handikapporganisationer som lägger anbud vid 
offentlig upphandling av varor, tjänster och service för statliga och kommunala behov” # 
175 av 17 mars 2008. 
99 Trefilova, Kuznezova, 2005, s. 31. 
100 Listan över varor, tjänster och service som kan prefereras av offentlig upphandling hos 
handikapsföreningar, fastställd av regeringens stadga #175 av 17 mars 2008.  
101 Artikel 3 punkt 1 i federala lagen # 88-FZ av 14 juni 1995 ”Om statligt stöd till 
småföretag i den Ryska Federationen”. 
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som en förmån där ett småföretag får ett privilegium att lägga anbud på 15 
% av hela beställningen vid upphandling av varor, tjänster och service och 
där andra leverantörer inte tillåts att lägga anbud vid upphandling för denna 
upphandlingsomfattning.102 Det innebär att upphandling hos småföretag 
utförs separat från övriga leverantörer där anbud från andra leverantörer vid 
upphandling via öppet förfarande eller auktion antas. Denna förmån infördes 
för att främja deltagande av småföretag i offentlig upphandling. Om 
offentlig upphandling med deltagande av småföretag inte har kommit till 
stånd, skall upphandling hos småföretag inte genomföras på nytt och 
upphandlingskontrakt tilldelas inte småföretaget.  
 

7.3  Sammanfattande kommentarer 
Lägger utländska företag anbud vid offentlig upphandling i Ryssland? 
RLOU tillåter att utländska företag lämnar anbud vid offentlig upphandling 
på samma villkor som nationella företag gör. Förutsättning för denna 
möjlighet utgörs av tillämpning av reciprocitetsprincipen, då leverantörens 
land tillåter samma villkor för ryska leverantörer. Den officiella webbsidan 
för offentlig upphandling innehåller ingen information om anbud från 
utländska leverantören i ryska upphandlingar, vilket inte innebär att 
utländska leverantörer avstår från att lämna anbud utan att de föredrar 
deltagande enligt metoderna som var etablerade innan RLOU trädde i kraft. 
Detta innebär att utländska leverantörer har nära kontakt med ett ryskt 
företag som åtar sig att lämna anbud i upphandlingen åt det utländska 
företaget. Alternativet är att det utländska företaget agerar via uppköpta 
ryska företag och är registrerad på webbsidan med sitt ryska företagsnamn. 
Den nya RLOU erbjuder ett enklare system där den utländska leverantören 
direkt kan registrera sig och lägga anbud utan involverande av ryska företag.  
 
Skall man bedöma införande av preferensgrupper som diskriminering av 
utländska företag? Diskriminering i offentlig upphandling är förbjuden i 
RLOU. Alla skall ha lika rätt att lägga anbud vid offentlig upphandling 
oavsett nationalitet. Å ena sidan kan man tycka det som ett hinder med 
införande av preferensgrupper bland ryska leverantörer där kriminalvården, 
handikapporganisationer och småföretag kan erhålla förmåner av den 
upphandlande myndigheten. Det finns även några skillnader vid tillämpning 
av preferenser för de organisationerna. Exempelvis avseende kriminalvården 
kan den använda sig av preferensen vid upphandling via öppet förfarande, 
auktion eller direkt upphandling, medan handikapporganisationer får 
använda sig av preferensen bara vid öppet förfarande eller auktion. Den 
ryska regeringens bestämmelse att ge förmåner till dessa nationella 
organisationer är ganska rimlig för att den syftar på att främja verksamhet 
och stödja utvecklingen hos organisationer som är minst representerade på 
den ryska marknaden och detta därför inte kan anses diskriminerande mot 
utländska anbudssökande. 

                                                 
102 Artikel 15 i RLOU. 
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8 Analys 
Den nya RLOU har, till skillnad från den lagstiftning som reglerade 
offentlig upphandling tidigare, fastställt gemensamma regler för 
annonsering om upphandling av varor, tjänster och service av både ryskt 
och utländsk ursprung. Den gemensamma ordningen strävar efter 
uppfyllande av föreskrifter i artikel 8 i den ryska Konstitutionen som 
garanterar frihandel och samvetsgrann konkurrens. 
 
De påvisade rättsmässiga tendenser som framkommit under arbetets gång 
talar sitt tydliga språk. Rättsutvecklingen i offentlig upphandling i Ryssland 
är aktivt igång och lagstiftaren utvidgar den upphandlande myndighetens 
ställning genom att tillåta den att använda sig av ett särskilt 
upphandlingsorgan, den specialiserade organisationen, vid upphandling via 
öppet förfarande eller via auktion. Syftet med denna regel är att underlätta 
arbetet för den upphandlande myndigheten och att effektivisera 
upphandlingsprocessen. Vilken betydelse den regeln spelar för leverantören 
har analyserats utifrån utländskt deltagande. 
 
Den genomförda undersökningen av offentlig upphandling i Ryssland har 
kontinuerligt visat att den ryska lagstiftningen befinner sig i 
utvecklingsstadiet – nya regler införs och lagbestämmelserna ändras ofta. 
Bestämmelserna avseende offentlig upphandling har utvecklats både 
avseende upphandlingsformer och kretsen av aktörer som kan delta i 
upphandlingen med större fokus på icke diskriminering. Detta kan man se 
även utifrån de principerna som styr offentlig upphandling: likhet och 
rättvisa, öppenhet och förutsebarhet m.m. 
 
Bland deltagare i offentlig upphandling definierar RLOU den upphandlande 
myndigheten som kan vara statlig eller kommunal och den leverantör som 
kan vara en fysisk, juridisk person eller en utländsk organisation. Som andra 
deltagare i offentlig upphandling nämner RLOU den specialiserade 
organisation som handlar på uppdrag av den upphandlande myndigheten. 
Den specialiserade organisationen får åta sig några viktiga uppdrag från den 
upphandlande myndigheten, bl.a. utarbeta en annons vid upphandling via 
auktion eller via öppet förfarande.  Den specialiserade organisationen kan i 
utövande av sina funktioner som stödorganisation åt den upphandlande 
myndigheten även vara till stor hjälp till leverantören i form av utförande av 
konsultationer, dokumentgranskning, expertis av existerande dokumentation 
inför auktion eller inför öppet förfarande och dess överensstämmelse med 
gällande lagstiftning. Detta kan vara till fördel speciellt för den utländska 
leverantören som är ny på den ryska marknaden, som inte känner till hur 
offentlig upphandling går till eller vilka regler som gäller och som behöver 
kvalificerad hjälp.  
 
Från och med publiceringen av annons om offentlig upphandling kan 
leverantören komma med klagomål om den anser att dennes rättigheter är 
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kränkta. Klagomål kan lämnas av leverantören till Konkurrensverket som 
har behörighet att utföra kontroll över den upphandlande myndighetens 
annonseringsskyldighet. Rättspraxis i Ryssland visar att en del klagomål i de 
ryska regionerna har samband med tillämpningen av upphandlingsrättslig 
lagstiftning. Frågor gäller bl.a. de lokala förvaltningars rätt att utfärda egna 
regler avseende offentlig upphandling i regionen. Högsta rättsinstanserna 
har antagit motstridiga beslut där i ena fall fick lokala förvaltningen utfärda 
egna regler, men inte fick göra det i andra fallet. Men hänsyn till de 
allmänna civilrättsliga reglerna och med hänsyn till specifika 
upphandlingsbehov i regionen kan det anses högst relevant att tillåta lokala 
förvaltningar att anta egna upphandlingsregler om de inte strider den 
federala lagstiftningen om offentlig upphandling.  
 
Annonseringsformer för offentlig upphandling i Ryssland indelas i två typer 
– med upphandlingsförfarande och utan upphandlingsförfarande. 
Annonseringsformer med upphandlingsförfarande indelas i upphandling i 
form av öppet förfarande eller auktion (inklusive auktion i elektronisk 
form). Dessa upphandlingsformer kan vara antingen öppna eller slutna. Det 
finns inget direkt förbud för utländska leverantörer att lägga anbud vid 
upphandling i den slutna upphandlingsformen, men p.g.a. statligt 
skyddsintresse publicerar inte den upphandlande myndigheten annonsen på 
webbsidan. Möjlighetern till deltagande av utländska leverantören blir på 
detta sätt begränsad.  
 
Annonseringsformer utan upphandlingsförfarande inkluderar upphandling i 
form av förenklat förfarande, direkt upphandling och upphandling på 
varubörsen. Alla dessa upphandlingsformer tillåter anbud från utländska 
leverantörer, men kan tänkas vara lite mera komplicerade i praktiskt 
genomförande i jämförelse med upphandlingsformer med 
upphandlingsförfarandet. Utifrån utländskt perspektiv för offentlig 
upphandling i Ryssland är upphandlingsformer som öppet förfarande och 
auktion (inklusive auktion i elektronisk form) mest intressanta. Båda 
formerna är lättbegripliga, proceduren är fastreglerad och tillåter deltagande 
för de flesta leverantörer.  
 
Förutsättning för utländskt deltagande i offentlig upphandling är tillämpning 
av reciprocitetsprincipen, då leverantörens land tillåter samma villkor för 
den ryska leverantören. Den officiella webbsidan för offentlig upphandling 
innehåller ingen information om deltagande av utländska leverantören i 
ryska upphandlingar, vilket inte innebär att utländska leverantörer avstår 
från att lämna anbud utan att de föredrar deltagande enligt metoderna som 
var etablerade innan RLOU trädde i kraft. Detta innebär att utländska 
leverantörer har nära kontakt med ett ryskt företag som åtar sig att lägga 
anbud i upphandlingen åt det utländska företaget. Alternativet är att det 
utländska företaget agerar via sitt uppköpta ryska företag och är registrerad 
på webbsidan som sitt ryska företagsnamn. Det finns alltså olika sätt för 
utländska företag att vara verksamma på den upphandlingsmarknaden i 
Ryssland. Den ryska inställningen mot utländskt deltagande är positiv och 
fastställs både i lagstiftningen och i övrigt bemötande av utländska företag 
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på den ryska marknaden. Faktorer för närvaro av utländska företag i 
Ryssland, samt perspektiv för framtidsdeltagande av utländska leverantörer i 
offentlig upphandling i Ryssland diskuteras nedan.   
 
 

8.1 Främjande av utländskt deltagande 
Efter genomförd undersökning och inhämtade kvalitativa upplysningar från 
olika organisationer har det noterats ett stort intresse både hos nationella och 
utländska aktörer i utvecklingen på det offentligt upphandlingsrättsliga 
området (exempel på dessa frågeställningar finns i Bilaga D). Detta intresse 
har orsakats av ökat deltagande av ryska federala, regionala och kommunala 
pengar i förverkligande av olika program för social-ekonomisk utveckling, 
nationella projekt och federala målinriktade program. Ökat intresse påverkas 
av att antalet statliga program växer i Ryssland. Man etablerar statliga 
enheter, som finansieras ur statsbudgeten för uppfyllande av större program 
i den ekonomiska utvecklingen av industrin i ryska regioner. Men det finns 
fortfarande motstridiga åsikter om huruvida utländska deltagandet skall 
främjas. De ryska specialister som jobbar internationellt och deltar i projekt 
bl.a. med Världsbanken tycker att den internationella erfarenheten är mycket 
viktig och skall spela en ledande roll för utvecklingen av den ryska 
lagstiftningen i offentlig upphandling.103 Andra ryska specialister tycker att 
offentlig upphandling i Ryssland är ett väldigt specifikt område där 
nationella mentaliteten spelar en stor roll. Den nationella mentaliteten är den 
viktig att ta hänsyn till, speciellt vad gäller sådana faktorer som byråkrati, 
korruption och professionell effektivitet. Men i detta avseende är även en 
internationell erfarenhet en tillgång där positiva exempel kan inhämtas och 
negativa erfarenheter kan undvikas.         
 

8.2  Svensk verksamhet på ryska 
marknaden 

Allmänt sett finns det ett stort intresse hos svenska företag att etablera sig på 
den ryska marknaden. Däremot anses i nuläget svenskt deltagande på den 
ryska marknaden som lågt, men ökar ständigt, vilket beror främst på att 
ryska marknaden växer. Exempelvis har ”Volvo Car” ökat sin handel med 
100 % om året de senaste tre åren.104  Sveriges export till Ryssland uppgår 
till ca 14 miljarder SEK och ökade med 386% mellan 1999 och 2005.105 
Viktiga exportprodukter är utrustning för telekommunikation, fordon samt 
kemiska produkter. Intresset i det svenska näringslivet för Ryssland ökar 

                                                 
103 Offentlig upphandling i Ryssland, http://www.goszakupki.ru, hämtad 2008-05-02. 
104 Telefonsamtal med en svensk tjänsteman på svenska ambassaden i Moskva av 2008-04-
18 
105 Svenska Ambassaden i Moskva, http://www.swedenabroad.com/Page____47750.aspx, 
hämtad 2008-04-24. 
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progressivt. Enligt de senaste uppgifterna är ungefär 400 svenska företag 
verksamma på den ryska marknaden – med stor koncentration runt 
huvudstaden Moskva och i S:t Petersburg. Oftast öppnar svenska företag 
representationskontor i Ryssland eller registrerar aktiebolag med 100 % 
svenskt ägande.106

Importen från Ryssland består huvudsakligen av råvaror, främst råolja, och 
uppgick till 24 miljarder SEK under 2006. Ökningen av importen, och av 
handeln som helhet, beror till stor del på prisökningar på varor som Sverige 
importerar. Råolja svarar för nästan 68 % av vår totala import från Ryssland. 
Det är en viktig del av förklaringen till att underskottet i handeln åter börjar 
öka.  

De svenska investeringarna i Ryssland ökar också. Sverige tillhör de 10-12 
största direkt- och portföljinvesterarna. IKEA är störst men företag som 
Electrolux, Sandvik, Volvo, Skandia och Oriflame har också satsat stort i 
produktion.  

Enligt uppgifter från den svenska ambassaden i Moskva finns det inte någon 
statistik över svenskt deltagande i offentliga upphandlingar i Ryssland. Men 
enligt allmänna uppgifter är svenskt deltagande lågt. 
Nationalitetsbestämningen är väldigt oklar och en stor del av utländska 
företag som är registrerade som leverantörer kan vara svenska företag som 
är uppköpta av andra företag och deltar ”under annat namn”, t.ex. 
”Siemens”.107 Det finns begränsad information om svenskt deltagande i 
offentliga upphandlingar i Ryssland även från andra källor (officiella 
webbsidan för offentlig upphandling i Ryssland, Internetkällor, tidskrifter). 
Den officiella webbsidan om offentliga upphandlingar i Ryssland innehåller 
inga uppgifter om svenska leverantörer registrerade som anbudssökande vid 
upphandlingsprocessen i Ryssland.108 Det kan främst ha två anledningar. 
Det första är att svenska leverantörer inte lämnar anbud vid offentliga 
upphandlingar i Ryssland. Det andra är att ryska leverantörer registrerade på 
officiella webbsidan ägs av svenska företag och detta inte framgår av de 
registrerade uppgifterna. 

Den allmänna inställningen hos svenska företag angående potentialen för 
deltagande i offentlig upphandling i Ryssland är positiv.109 Ryska 

                                                 
106 Svenska Ambassaden i Moskva, http://www.swedenabroad.com/Page____47750.aspx, 
hämtad 2008-04-24. 
107 Telefonsamtal med en svensk tjänsteman på svenska ambassaden i Moskva av 2008-04-
18 
108 Officiella webbsidan för registrerade leverantörer, 
http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/view/browser/general.html?title=&type_id=100000
173&inn=&sort=date-desc&search=true&show=organization&page=1, hämtad 2008-04-24 
109 Telefonsamtal med kammarens ordförande i svensk-ryska handelskammaren, 2008-04-
11 
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myndigheternas inställning mot svenska företag är mycket positiv. Enligt 
statistiken ligger Sverige högre i förtroende än andra länder.110

 

8.3 Faktorer för svenskt framgångsrikt 
deltagande i offentlig upphandling i 
Ryssland 

Svenskt deltagande på den ryska marknaden ökar. Statistiken visar att 
svensk verksamhet i Ryssland växer, import och export av varor går uppåt. 
Däremot svenskt deltagande i sådant område som offentlig upphandling är 
fortfarande lågt. För att ändra situationen och främja svenskt deltagande i 
offentlig upphandling i Ryssland finns här några förslag på hur man ska 
göra. Man kan tänka sig följande aspekter: lokal närvaro, stöd av den 
specialiserade organisationen, samt övriga aspekter vilka behandlas i tur och 
ordning nedan. 
 

8.3.1  Lokal närvaro 
Ryssland är ett land där personlig kontakt spelar en viktig roll. 
Framgångsrikt deltagande på den ryska marknaden kan göras med bra 
representation av sin verksamhet till den upphandlande myndigheten. 
Etablering av kontakter bara via e-post och fax är inte tillräckligt i Ryssland. 
För att ta kontakt med den upphandlande myndigheten är det bäst att 
etablera någon form av lokal närvaro, t.ex. via ett representationskontor, 
eller anlita en mellanhand, agent, distributör och sedan etablera första 
direkta kontakten tillsammans. Sedan kan man även bevaka upphandlingar 
via den lokala närvaron. 
 

8.3.2  Stöd av det särskilda upphandlingsorganet 
Genomförda undersökningar av svenskt och utländskt deltagande i offentlig 
upphandling i Ryssland både på den federala och på den regionala nivån har 
visat att man väljer lägga anbud vid upphandlingen via hel/delägda ryska 
företag, dvs. indirekt offentlig upphandling. Man undviker att ta direkt 
kontakt med den upphandlande myndigheten och lägga anbud som en 
utländsk leverantör. Det kan förklaras med rädsla för att börja arbeta på ett 
nytt sätt samt oklarheter i lagregleringen.  
 
Den specialiserade organisationen kan vara ett stort stöd till leverantören vid 
upphandling i form av auktion eller av öppet förfarande. Den specialiserade 
organisationen utför konsultationer, dokumentgranskning, tillhandahåller 
                                                 
110 Telefonsamtal med en svensk tjänsteman på svenska ambassaden i Moskva av 2008-04-
18 
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expertis av existerande dokumentation och dess överensstämmelse med 
gällande lagstiftning. Detta kan vara till fördel speciellt för den utländska 
leverantören som är ny på den ryska marknaden och inte känner till hur 
offentlig upphandling går till och vilka regler som gäller och behöver 
kvalificerad hjälp. Speciellt kan det vara aktuellt om leverantören önskar 
lägga anbud i regionerna. För att lägga anbud i rätt region och för att få 
nödvändig information om vilka regler som gäller kan det vara till fördel att 
vända sig till en specialiserad organisation för medverkan i offentlig 
upphandling. 
 

8.3.3  Övriga aspekter 
Som den genomförda undersökningen visat finns det en stor potential för 
svenskt deltagande i offentlig upphandling i Ryssland. Flertalet av de 
vinnande företagen med svenskt ägande har agerat via sina helägda eller 
delägda ryska företag. Rysk lagstiftning som tillåter deltagande av utländska 
leverantörer i offentlig upphandling är relativt ny. Upphandlingskontraktet 
kan numera tilldelas direkt det utländska företaget vilket är mycket 
smidigare och kan spara resurser. Det finns ett stort behov av 
informationsspridande för att öka intresset bland svenska leverantörer. Detta 
kan göras bl.a. med hjälp av publikationer om ”success stories” i svenska 
tidskrifter.111 Dessutom finns det behov av fortsatt kartläggning av regler, 
bl.a. för regionerna, för att göra processen mer tillgänglig och förståelig för 
svenska företag.  
 
 

8.4  Allmänna hinder vid deltagande i 
offentlig upphandling 

Trots att rysk lagstiftning om offentlig upphandling har genomgått stora 
förändringar med införande av RLOU där möjligheter för utländskt 
deltagande har ökat, återstår det vissa hinder som minskar utländskt 
deltagande kraftigt. Dessa hinder har snarare traditionell än affärsrättslig 
karaktär.  
 

8.4.1  Byråkrati och krångliga regler 
Det ryska regelsystemet genomstyras av byråkrati och svårigheter som kan 
tänkas ha kommit i arv efter sovjettiden. Byråkratin uppfattas främst genom 
ifyllande av ett stort antal handlingar, som skall lämnas in personligen till 
myndigheterna. Detta följs av långa kötider. Vid offentlig upphandling av 
tjänster inom t.ex. byggindustri kan den upphandlande myndigheten ställa 
                                                 
111 Telefonsamtal med en svensk tjänsteman på svenska ambassaden i Moskva av 2008-04-
18; Telefonsamtal med kammarens ordförande i svensk-ryska handelskammaren, 2008-04-
11 
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ett antal krav på leverantören, bl.a. erhållande av ett antal tillstånd, som är 
kanske mindre relevanta, men deras uteblivande kan fördröja eller 
fullständigt hindra upphandlingsprocessen.112  
 
Svårigheterna ligger bl.a. i att lagarna är skrivna på ett svårbegripligt språk, 
vilket kan tolkas antingen av juristerna eller av specialisterna som jobbar 
med offentlig upphandling, men som är svårtillgängligt för allmänheten. 
Reglerna innehåller vanligtvis hänvisningar till andra bestämmelser som 
också kan vara både svårbegripliga och svårtillgängliga. Situationen har 
däremot förbättras något senaste tiden. Det finns mycket information på 
myndigheternas hemsidor. Där kan man också ställa frågor, läsa svar på 
andras frågor och även bevaka pågående upphandlingar.   
 
Trots att ett stort arbete i moderniseringen av offentlig upphandling har 
genomförts återstår det fortfarande en del problem på detta område i 
Ryssland som orsakas av ofullständig lagstiftning på upphandlingsområdet, 
särskilt gäller det de processuella aspekterna som förklarar hur 
upphandlingen skall gå till. Ett av de intervjuade företagen påpekar att 
reglerna i Ryssland avseende offentlig upphandling ändras väldigt ofta och 
man blir osäker om vad kommer att gälla imorgon. Exempelvis RLOU inför 
en regel om obligatorisk publikation om offentlig upphandling i den 
officiella tidskriften. Något senare upphävs regeln genom förordningen och 
kravet om publicering bara på den officiella webbsidan återstår. 
Lagstiftningen uppfattas som instabil och man önskar mer fasta regler. Detta 
problem leder till nästa problem. RLOU är inte fullständig och kompletteras 
av en mängd andra lagar, förordningar, regeringsbrev både på federala och 
regionala nivån. Det orsakar svårighet att ha följa vad som gäller och vilka 
regler man ska följa. Speciellt är det svårt att styra när man vill delta i 
offentlig upphandling i någon region, där kan gälla andra regler vid 
upphandling pga. specifika förhållanden. Detta regelverk kan dessutom vara 
svårtillgängligt för att det inte alltid publiceras på webbsidan.  
 

8.4.2  Språk 
Alla de aktörerna som lämnade kvalitativa upplysningar nämner att 
upphandlingen i Ryssland sker på upphandlande myndighetens språk – 
ryska.113 Det finns möjlighet att läsa viss information om upphandlingen 
även på ett språk som brukas i f.d. sovjetländerna, t.ex. Ukraina, men 
information på ett allmänt tillgängligt språk som engelska saknas. De 
vinnande företagen som agerar via sina ryska kontor anser att 
språkproblemet lösts genom detta. 
 
Om ett företag som är nytt på marknaden vill lägga anbud självständigt 
framstår det som en omöjlighet på grund av språkhinder. Det skulle 
underlätta betydligt för svenska och andra företag som är främmande på den 

                                                 
112 Samtal med en tjänsteman på konsultföretaget SWECO, 2008-04-29. 
113 Se frågelistan i Bilaga D  
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ryska marknaden om det fanns anbudsrelaterad information på engelska, 
samt om de fick använda engelska i upphandlingsprocessen, t.ex. vad gäller 
anbudslämnandet. Alternativt kan detta problem lösas genom att man alltid 
kan anlita en person som kan ryska som kan medverka vid upphandlingen. 
 

8.4.3  Korruption 
Korruption är fortfarande ett stort problem i Ryssland. Mest använder man 
sig av mutor för att kringgå byråkratin vid myndigheternas agerande. Vad 
gäller offentlig upphandling upplever man inte korruption som ett 
problem.114 Leverantören kan lära känna de krav som den upphandlande 
myndigheten ställer på  leverantören och förbereda sig inför upphandlingen i 
god tid för att bl.a. undvika att uppleva tidsbrist t.ex. vid anskaffande av 
tillstånd för viss verksamhet. Man kan undersöka den ryska marknaden via 
ryska konsultföretag och ta reda på vilka tidsfrister som gäller för relevanta 
administrativa moment i Ryssland. När man känner till marknaden och 
reglerna som gäller kan man undvika korruption genom att uppfyllelse av de 
fastställda av upphandlande myndighetens krav. 
 

8.4.4  Diskriminering 
Det finns inget krav i lagstiftningen om offentlig upphandling att vissa 
varor, tjänster och service skall tillverkas lokalt (local contant requirement). 
Detta diskriminerande krav fanns med i tidigare lagstiftningen, men 
eliminerades med införandet av RLOU. Förbud mot deltagande av utländska 
leverantörer i upphandling i syfte att tillgodose statens försvars- och 
säkerhetsbehov kan anses rimligt med tanke på den konkreta 
upphandlingen. 
 
Skall man anse byråkrati och korruption som konkurrensnackdelar eller 
t.o.m. diskriminering? För det första, skall det konstateras återigen att 
byråkrati och korruption förekommer. För det andra, är det inte unikt för 
just Ryssland, utan kan även inträffa i andra länder, där både nationella och 
utländska deltagare kan drabbas. Korruption förekommer oftast som följd av 
byråkrati, där man helst vill kringgå krångliga regler för att komma snabbare 
till målet. Dessa problem kan elimineras genom att staten förenklar 
upphandlingssystemet, sammanställer lagstiftningen, så att det blir färre 
lagar och förordningar och reglerna blir tydligare. En alternativ lösning är 
att leverantören inte utmanas av möjligheten kringgå de ställda kraven, utan 
uppfyller dem enligt föreskrifterna. Byråkrati och korruption är alltså en 
brist i upphandlingssystemet som kan elimineras med införande av 
förenklande regler som blir lättillgängliga för både nationella och utländska 
deltagare.        
 

                                                 
114 Samtal med en tjänsteman på konsultföretaget SWECO, 2008-04-29, Telefonsamtal med 
kammarens ordförande i svensk-ryska handelskammaren, 2008-04-11. 
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8.5 Den framtida utvecklingen och WTO 
Större fokus i arbetet lades på undersökning av offentlig upphandling i 
Ryssland utifrån perspektiv för utländskt deltagande i upphandlingen. 
Studien har gett sammansatt bild om hur Ryssland bemöter utländska 
leverantörer på den ryska marknaden. Anledning till studien är Rysslands 
intention att gå med i WTO i framtiden, vilket främjar frihandel mellan 
medlemsländerna. Tillträde i WTO kan öppna nya handelsperspektiv för 
Ryssland. För detta skall Ryssland öppna upphandlingsmarknaden för 
konkurrens och välkomna utländska leverantörer att delta. Sedan lång tid 
tillbaka har Ryssland varit en kandidat för medlemskap i WTO.115 I mars 
2002, Robert Cottrell och Stefan Wagstyl i ”Financial Times” rapporterade 
om Ryssland tillträde enligt följande:   
 
”Russian President Putin’s bid to take his country into the World Trade 
Organisation  as early as next year has split the country’s business 
community. While few business leaders dare to openly criticise the 
president, a strong lobby has formed seeking to delay accession to give 
Russian industry more time to prepare for international competition”. 
 
Det har gått fem år sedan dess och Ryssland inte har anslutit sig till WTO 
än. Anledning till detta är att Ryssland fortfarande är i förhandlingsstadiet 
avseende några frågor. Den viktigaste frågan i förhandlingarna inför 
tillträdet har varit de låga energipriserna i Ryssland. Europeiska Unionen 
tycker att dessa låga priser har blivit ett resultat av orättvis subvention vilket 
förstör global konkurrens. I oktober 2003, uttalade sig president Putin 
angående det problemet: 
  
”EU bureaucrats either don’t understand it or deliberately put unacceptable 
conditions for Russia to join WTO. We cannot move to world energy prices 
in a single day. It will ruin the country’s economy”.116  
 
Som svar har talesman Lamy, Handelskommissionär framförde:  
 
”The WTO’s adhesion process is not political, it’s a process that consists in 
fulfilling rules and regulations that exist already at the WTO … When a 
country doesn’t meet them, it doesn’t join”.117

 
Enligt de senaste uppgifterna från svenska ambassaden i Moskva är datumet 
för Rysslands tillträde i WTO inte fastställt än, men de flesta krav från 
Ryssland är uppfyllda. Bilaterala förhandlingar pågår. Ryssland har 
kritiserats på fyra områden: virke, jordbruk, tariffer, höga tullavgifter. Men 

                                                 
115 Bossche, 2007, s. 112.  
116 Samma. 
117 Samma. 
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Ryssland är på god väg och kan så småningom bidra till globaliseringen av 
den offentliga upphandlingen inom ramen för Världshandelsorganisationen.     
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Bilaga A 
8.5.1.1.1 Statliga upphandlande enheter indelas i tre 

kategorier  
 
 

I. Federala ministerier och byråer under ledningen av 
Presidenten. Det högsta upphandlande organet är Regeringen av 
den Ryska Federationen.118 Upphandlande myndigheten på 
federala nivån inkluderar ministerier, federala myndigheter och 
byråer, som står under ledning av presidenten i den Ryska 
Federationen. Bland de federala organ som deltar i offentliga 
upphandlingar, förutom organ som ansvarar för inrikes försvar 
och säkerhet, finns:  

 
Utrikesministeriet (http://www.mid.ru);  
Justitieministeriet (http://www.minjust.ru); 
Centrala Styrelse för specialprogram av Presidenten i den Ryska 
Federationen (http://gusp.gov.ru),  
Federala Byrån för Administrerings verksamhet hos Presidenten i den Ryska 
Federationen (http://www.udprf.ru). 
   
 

II. Federala ministerier under ledningen av Regeringen i den 
Ryska Federationen, samt federala organ och federala byråer 
som lyder under av dessa ministerier.  

 
Hälsovårdsministeriet 

• Federala byrån för övervakning av konsumenträttigheter 
(http://www.rospotrebnadzor.ru);  

• Federala byrån för övervakning inom hälsovården och 
sociala utvecklingen; 

• Federala byrån för arbetsförmedlingen; 
• Federala byrån för medicin och biologi;  
• Federala byrån för högteknologiska medicinska stödet.  

 
 
Ministeriet för inforationsteknologier och kommunikation 
(http://www.minsvyaz.ru) 

• Federala byrån av informationsteknologier; 
• Federala byrån för kommunikation.  

 
Ministeriet för kultur och masskommunikationer (http://www.mkmk.ru)  
 

                                                 
118 Ryska regeringen, http://www.government.gov.ru 
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• Federala arkivbyrån, federala byrån för tidskrifter och 
masskommunikationer. 
 

Ministeriet för naturresurser (http://mnr.gov.ru)  
• Federala tjänsten för naturresursanvändning; 
• Federala byrån för vattenresurser; 
• Federala tjänsten för skogsresurser (http://www.rosleshoz.gov.ru); 
 

Ministeriet för industri och kraftindustri (http://www.minprom.gov.ru)  
• Federala byrån för industri (http://www.rosprom.gov.ru); 
• Federala byrån för teknisk reglering och meteorologi; 
• Federala kraftindustribyrån.  
 

Ministeriet för regionala utveckling reglering (http://www.minregion.ru)  
• Federala byrån för bygg- och kommunal verksamhet.  

 
Näringsdepartementet (http://www.mcx.ru)  

• Federala tjänsten för veterinär och fitoveterinär övervakning. 
 

Transportministeriet (http://www.mintrans.ru) 
• Federala tjänsten för transportövervakning; 
• Federala byrån för lufttransporten; 
• Federala byrån för geodesi och kartografi 

(http://www.roskart.gov.ru), 
• Federala transportbyrån; 
• Federala järnvägsbyrån; 
• Federala sjöfartsbyrån.  

 
Finansministeriet (http://www.minfin.ru) 

• Federala skattetjänsten; 
• Federala byrån för försäkringsövervakning; 
• Federala tjänsten för finans- och budgetövervakning. 
• Federala statsförvaltningen (http://www.roskazna.ru).  

 
Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel 
(http://www.economy.gov.ru)  

• Federala byrån för statliga reserver; 
• Federala byrån för federala egendom; 
• Federala byrån för bevakning över speciella ekonomiska zoner 

(http://www.rosoez.ru). 
 
 
III.  Federala tjänster och federala byråer som står under ledningen av 
Regeringen av den Ryska Federationen    
 
Ryska Federationens Statlig kommitté för ungdomsverksamhet   
 
Ryska Federationens Statlig kommitté för fiskeriet 
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Federala antimonopoltjänsen (http://www.fas.gov.ru) 
 
Federala aeronavigationstjänsten  
 
Federala tjänsten för hydrometeorologi och bevakning av miljön 
(http://meteorf.ru) 
 
Federala tjänsten för statsstatistiken (http://www.gks.ru) 
 
Federala tjänsten för övervakning av masskommunikationen, 
kommunikation och kulturella arv (http://www.rsoc.ru) 
 
Federala tulltjänsten 
 
Federala tarifftjänsten (http://www.tstrf.ru) 
 
Federala tjänsten för finansbevakning  
 
Federala tjänsten för finansmarknaden (http://www.ffms.ru) 
 
Federala tjänsten för ekologiska, teknologiska och atom övervakning 
(http://www.gosnadzor.ru) 
 
Federala byrån för atomenergi  
 
Federala rymdbyrån (http://www.federalspace.ru) 
 
Federala turistsbyrån 
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Bilaga B 
För att kunna registrera sig som leverantör skall man registrera sig som 
användare först. Det gör man genom att klicka på ”Registrera” (rus. 
“Регистрация”) i huvudmenyn.  

 
 
Bild 1. Registrering   

 
 

 
 
 
Bild 2. Användarens registreringsform 

 
 
Obligatoriska uppgifter som skall fyllas i: 

• E-post adress 
• Lösenord, skall fyllas i två gånger  
• Hemlig fråga för lösenord som skall följas av svaret 

 
Man blir tillfrågad att fylla i alla fält som är markerade med symbolen “*”. 
Efter man har fyllt i uppgifterna skall man trycka på fältet ”Registrera mig” 
(rus. “Зарегистрироваться”).  
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För att registrera sin organisation som leverantör skall man gå vidare 
igenom följande steg: 

 
1. Kontrollera att organisationen inte var registrerad som leverantör 

tidigare. Man gör det genom att logga i fältet ”Information om 
annonsering av upphandlingen” (rus. «Информация о размещении 
заказа») och läsa igenom listan av alla organisationer genom att 
klicka på fältet ”Alla” (rus. «Все»). 

 

Bild 3. ”Alla” organisationer 

 
 
Man söker efter organisation via söksystemet som illustreras nedan, där 
man väljer region, ämne, organisationstyp.   

 
 
 
2. Efter att man har kontrollerat att organisationen inte är registrerad på 

webbsidan kan man påbörja registreringsprocessen. Man letar upp 
fältet ”Min organisation” (rus. «Моя организация») högst upp till 
höger där man fyller i alla nödvändiga uppgifter om sin organisation.  
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Bild 4. Min organisation 
 

 
 
 
 
 
3. Som organisationsform skriver man ”Leverantör”, (rus. 

«Поставщик»). 
 
 
 
Bild 5. Organisationsform 
 

 
 
 
4. Som avslutning på registreringsprocessen trycker man på ”Lämna in 

ansökan för registrering” (rus. «Подать заявку на регистрацию»). 
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Bilaga C 
 
 

Auktion

Öppen

Sluten

Öppen i elektronisk form

Förenklat förfarande Direkt 
upphandling 

På 
varubörsen 

Förenklat förfarande i syfte att 
visa humanitärt stöd eller 
eliminera konsekvenser 
nödsituationer i naturen eller av 
teknogenkaraktären.

Förhandsval

Utan upphandlingsförfarandeMed upphandlingsförfarande 

ANNONSERINGSFORMER, artikel 10 i RLOU 

Öppet förfarande

Öppen 

Sluten 
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Bilaga D 

Frågelista till kvalitativa upplysningar från svenska 
ambassaden, exportrådet och svensk-ryska 
handelskammaren 
 

1. Deltar svenska företag i offentlig upphandling i Ryssland? 
 
2. Är deltagande av svenska företag lågt? 
 
3. Finns det statistik över det svenska företags deltagande i offentlig 

upphandling i Ryssland? 
 

4. Hur många svenska företag är verksamma på ryska marknaden? 
Finns det statistik över det? 

 
5. Vilken organisationsform har svenska företag på ryska marknaden? 

 
6. Är deltagande högt/lågt? Vad indikerar på detta? 
 
7. Är det positiv/negativ inställning hos svenska företag angående 

potentialen i den offentliga marknaden i Ryssland?  
 
8. Är svenska företag medvetna om sin möjlighet att lämna anbud i 

offentliga upphandlingar i Ryssland? 
 

9. Vad medvetandet beror på?  
 

10. Vad gör att svenska företag deltar/har möjlighet att delta i offentlig 
upphandling i Ryssland? 

 
11. Vet du om ryska myndigheterna publicerar sina 

upphandlingsannonser öppet? 
 

12. Tycker du att svenska företag är mindre aktiva än andra företag?  
Varför? 

 
13. Vad är det för generella hinder vid offentlig upphandling i Ryssland?  

 
14. Vad krävs det för att ta kontakt med upphandlande myndighet?  

 
15. Vilken roll spelar språk aspekterna?  

 
16. Vad tycker du kan öka svenska deltagandet i offentlig upphandling i 

Ryssland?  
 

17. Finns det några önskemål om hjälp? Stöd? 
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18. Rysslands inställning inför tillträde i WTO? När förväntas Ryssland 

tillträda WTO? 
 

19. Ryska myndigheternas inställning mot svenska företag?  
 
 
 
 
Frågelista till kvalitativa upplysningar från svenska företag 
som är verksamma på ryska marknaden 
 

1. Deltar er organisation i offentlig upphandling i Ryssland? 
 
2. Deltar andra svenska företag i offentlig upphandling i Ryssland? 
 
3. Hur deltar ni i offentlig upphandling i Ryssland – direkt eller via 

specialiserade organisationen? 
 

4. Generellt är det positiv/negativ inställning på den offentliga 
marknaden i Ryssland?  

 
5. Vet du om ryska myndigheterna publicerar sina 

upphandlingsannonser öppet? 
 

6. Vad är det för generella hinder vid offentlig upphandling i Ryssland?  
 

 
7. Vad krävs det för att ta kontakt med upphandlande myndighet?  
 
8. Vilken roll spelar språk aspekterna?  

 
9. Vad tycker du kan öka ert deltagandet i offentlig upphandling i 

Ryssland?  
 

10. Finns det några önskemål om hjälp? Stöd? 
 

11. Ryska myndigheternas inställning mot svenska företag?  
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Ryska ambassaden i Sverige – Allmän information om Ryssland,  
http://www.ryssland.se/emb_s8.htm
   
Ryska regeringen, http://www.government.gov.ru
 
Officiella webbsidan för registrerade leverantörer, 
http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/view/browser/general.html?title=&type_id
=100000173&inn=&sort=date-desc&search=true&show=organization&page=1
 
Svenska Ambassaden i Moskva, 
http://www.swedenabroad.com/Page____47750.aspx
 
 
 
 
Kvalitativa upplysningar 
 
Telefonsamtal med kammarens ordförande i svensk-ryska 
handelskammaren, 2008-04-11 
 
Telefonsamtal med en svensk tjänsteman på svenska ambassaden i Moskva 
av 2008-04-18.  
 
Samtal med en tjänsteman på konsultföretaget SWECO av 2008-04-29. 
 
 
 
Offentligt tryck 
 
Lagar 
 
RF Konstitution, 1997. 
 
Lagen ”Om varubörsen och handeln på varubörsen” # 2383 av 20 februari 
1992. 
 
RF Civilbalken, Del I # 51-FZ av 30 november 1994. 
 
Federala lagen ”Om upphandling och leverans av jordbruksprodukter för de 
statliga behoven” #53-FZ av 2 december 1994. 
 
Federala lagen ”Om leverans för federala statliga behov” #60-FZ av 13 
december 1994.  
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Federala lagen ”Om statligt stöd till småföretag i den Ryska Federationen”  
# 88-FZ av 14 juni 1995. 
Federala lagen ”Om leverans av varor för federala statliga behov” # 60-FZ 
av 13 december 1995.  
 
RF Civilbalken, Del II # 14-FZ, av 26 januari 1996. 
 
RF Budgetbalken # 145-FZ av 31 juli 1998. 
Federala lagen ”Om tävlan vid offentlig upphandling av varor, tjänster och 
service för statliga behov” av 6 maj 1999 # 97-FZ. 
 
Federala Lagen ”Om allmänna organisationsprinciper av legislative 
(representativa) och verkställande organ av statsmakten i RF subjekt” # 184-
FZ av 6 oktober 1999. 
 
Federala lagen ”Om licensering av viss verksamhet” #128-FZ av 8 augusti 
2001.  
 
Lagen i Jaroslavlregionen ”Om offentlig upphandling av varor för statliga 
behov i Jaroslavlregionen” av 24 juni 2003. 
 
Federala lagen ”Om grunder av den statliga regleringen av 
utrikeshandelsverksamhet” # 164-FZ av 8 december 2003. 
 
Federala lagen ”Om publicering av annonseringar om upphandling av varor, 
tjänster och service för statliga och kommunala behov” # 94-FZ av 21 juli 
2005 
 
Federala lagen ”Om införande av ändringar i federala lagen Om publicering 
av annonseringar om upphandling av varor, tjänster och service för statliga 
och kommunala behov” och några andra lagar i Ryska Federationen # 218-
FZ av 24 juli 2007. 
 
Brev från Ministeriet för Ekonomisk Utveckling ”Om reglering för 
publicering av information om offentlig upphandling för federala och 
statliga behov” # 314-AP/D04 av 15 januari 2008. 
 
 
 
Förordningar, regeringsbrev och informationsbrev 
 
Informationsbrev av RF Högsta Arbitrazhdomstolens Presidium ”Överblick 
över praxis för domstolsavgörande avseende slut, ändring och upphävande 
av kontrakt” #14 av 5 maj 1997. 
 
Regerings förordning ”Om fastställelse av förbud och begränsningar för 
marknadstillträde av varor med ursprung från en främmande stat eller en 
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grupp av stater, tjänster och service som utförs av utländska medborgare för 
upphandling avseende landets försvars- och säkerhetsbehov” # 369 av 13 
juni 2006. 
 
RF Regeringsförordning ”Om federala organen av verkställande maktens 
befullmäktigande för kontroll om annonseringsskyldighet offentlig 
upphandling i leverans av varor, fullgörelse av tjänster och services för 
federala och statliga behov” # 94 av 29 februari 2006. 
 
 
RF Regerings förordning ”Om fastställelse av stadgan för bruk av 
webbsidor på Internet där man utför Internetauktioner i elektronisk form, 
samt krav som ställs till teknologiska, program- och lingvistiska, rätts och 
organisationsförsörjningsmedel för bruk av dessa webbsidor, samt till 
system som stödjer öppna auktioner i elektronisk form” # 179 av 17 mars 
2008.   
 
RF Regeringens förordning ”Om utövande av preferenser till myndigheter 
och organisationer för kriminalvården, samt handikapporganisationer som 
deltar i offentlig upphandling av varor, tjänster eller services för statliga och 
municipala behov” # 175 av 17 mars 2008. 
 
Listan över varor (tjänster och services) som kan prefereras av offentlig 
upphandling hos handikapsföreningen, fastställd av regeringens stadga #175 
av 17 mars 2008.  
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Rättsfallsförteckning 

Arbitrazhdomstolen (Handelsdomstolen) 
 
Arbitrazhdomstolens för Norra Kaukasus, AD # A53-2800/06-C5-47 av 4 
oktober 2006. 
 
 
Högsta domstolen 
 
HD # 64G-01-10 av 26 december 2001.  
HD # 51-G02-55 av 20 december 2002. 
HD # 9-G02-35 av 17 januari 2003. 
HD #33-G03-10 av 29 juli 2003.  
HD # 20-G04-14 av 15 oktober 2004. 
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