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Anvisningar till formuläret för ansökan om registrering av 
annonsdatabas 

Genomgående gäller att om inget annat anges i formuläret för ansökan ska kravet 

i fråga vara uppfyllt vid tidpunkten för ansökan om registrering. Delar av 

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter ställer krav som sökande ska uppfylla 

vid ett senare tillfälle, vid dessa frågor framgår det uttryckligen i 

ansökningsformuläret. 

1 Avsnittet ”Sökanden” 

Här fyller du i ditt namn eller företagets registrerade firma, adress och 

telefonnummer. 

En ansökan om registrering av en annonsdatabas ska göras av den fysiska eller 

juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet som driver 

annonsdatabasen. 

2 Avsnittet ”Kontaktperson” 

Här fyller du i kontaktuppgifter till din organisation och till den person som du 

anger som kontaktperson för ansökan. Konkurrensverket kommunicerar i ärendet 

med e-post. Det innebär att om du som ansöker byter kontaktperson eller e-

postadress behöver du meddela oss det. 

3 Avsnittet ”Uppgifter om annonsdatabasen” 

Här fyller du i den beteckning som du vill att Konkurrensverket ska registrera 

annonsdatabasen under, samt den webbadress där annonsdatabasen är 

tillgänglig. 

Webbadressen kommer att användas för kontroll av om annonsdatabasen 

uppfyller de krav som ställs på registrerade annonsdatabaser och kommer att 

publiceras på Konkurrensverkets hemsida om annonsdatabasen registreras. 

4 Avsnittet ”Lämplighet” 

Vid handläggning av en ansökan om registrering prövar Konkurrensverket om 

den som driver annonsdatabasen är lämplig att driva verksamheten, vilket bl.a. 

innebär att verksamheten ska präglas av långsiktighet och stabilitet och att 

sökanden inte ska befinna sig i konkurs. 

Vid bedömning av sökandens lämplighet gör Konkurrensverket en bedömning av 

den som driver verksamheten utifrån sökandens ekonomiska förutsättningar och 

om sökanden eller företrädare för denne tidigare har bedrivit verksamhet med 

bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig 
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skyldig till brott eller allvarligt fel i relevant yrkesutövning. Exempel på situat-

ioner när allvarligt fel i yrkesutövningen kan föreligga är situationer som omfattas 

av 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller någon av motsvar-

ande paragrafer i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 

lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt lagen (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.  

Konkurrensverket beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter 

mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse. Av denna anledning behöver du lämna in uppgifter 

och handlingar om din verksamhet och personer i bolaget. 

Om en handling ska ges in som en bilaga anges det i checklistan i avsnitt 6. 

5 Avsnittet ”Drift av verksamhet” 

För att en annonsdatabas ska kunna registreras måste det kunna antas att verk-

samheten kommer att drivas i enlighet med de krav som gäller för registrerade 

annonsdatabaser. För att registreras ska annonsdatabasen uppfylla vissa grund-

läggande krav på funktionalitet. Det ska bl.a. finnas funktioner för att den upp-

handlande myndigheten eller enheten ska kunna uppfylla sina skyldigheter vid 

offentliggörande av sådana annonser som ska publiceras i Tenders Electronic 

Daily (TED)1. 

Det är sökanden som ska visa att förutsättningarna för registrering är uppfyllda. 

Det är därför viktigt att du på ett så detaljerat sätt som möjligt beskriver hur 

annonsdatabasen har utformats för att uppfylla de krav som följer av lagen 

(2019:668) om upphandlingsstatistik samt de föreskrifter och villkor som har 

meddelats i anslutning till lagen. 

Om annonsdatabasens funktionalitet, kundtjänst m.m., framgår av webbsidor kan 

du ange beskrivningar om hur funktionen används och bifoga en länk till webb-

adressen. 

5.1 Avsnittet ”Mottagande och publicering av annonser” 

Det mest grundläggande kravet är att den registrerade annonsdatabasen ska 

kunna ta emot och publicera annonser enligt åtminstone en av upphandlings-

lagarna. Det krävs dock inte att annonsdatabasen ska kunna hantera annonser 

enligt samtliga upphandlingslagar. Det är t.ex. möjligt att få en annonsdatabas 

registrerad som enbart hanterar annonser från upphandlande enheter inom 

försörjningssektorerna. 

                                                           
1 Tenders Electronic Daily (TED), https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do 

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
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Fyll därför i enligt vilka upphandlingslagar som annonsdatabasen kan publicera 

och motta annonser. Om du anger mer än en lag ska du i efterföljande avsnitt om 

funktionalitet redogöra för funktioner enligt samtliga regelverk som annons-

databasen har funktioner för. 

5.2 Avsnittet ”Funktion för meddelanden genom Europeiska unionens 

publikationsbyrå” 

Det är den annonserande upphandlande myndigheten eller enheten som ansvarar 

för att annonsering sker på rätt plats och att annonsinnehållet är korrekt. Det ska 

emellertid finnas funktioner i databasen för att myndigheten eller enheten ska 

kunna uppfylla sina upphandlingsrättsliga skyldigheter när det gäller offentlig-

görande av annonser i TED, eftersom det annonsunderlag som myndigheten eller 

enheten har gett in i tillämpliga fall ska vidarebefordras till Europeiska publikat-

ionskontoret (PO) för publicering i TED. 

Redogör i fältet för hur annonsdatabasens funktioner möjliggör för upphandlande 

myndigheter eller enheter att uppfylla sina skyldigheter. 

Om du är registrerad och kvalificerad eSender i TED2, ange detta och beskriv 

enligt vilka scheman. Om du inte är eSender, ange detta samt redogör för hur 

annonsdatabasen istället avser skicka uppgifter i annonser till Europeiska 

publikationskontoret (PO). T.ex. om man använder det webbformulär som 

tillhandahålls av PO, vilka rutiner som finns för det och hur stor omfattningen är 

av annonser som hanteras enligt de rutinerna. 

6 Avsnittet ”Checklista” 

Avsnittet innehåller en checklista över vilka handlingar som ska bifogas ansökan. 

I listan anges de dokument som är aktuella för sökande som är baserade i Sverige. 

Om sökanden är baserad i ett annat land bifogas motsvarande dokumentation 

från hemlandet. Är hemlandet inom EU/EES finns vägledning om vad 

motsvarande dokumentation är i EU kommissionens verktyg eCertis. 

                                                           
2 https://simap.ted.europa.eu/web/simap/sending-electronic-notices 


