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Utkom från trycket  
den 26 juni 2020

Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om 
 registrering av en annonsdatabas enligt lagen 
(2019:668) om upphandlingsstatistik;

beslutade den 25 juni 2020.

Konkurrensverket föreskriver följande med stöd av 12 § förordningen 
(2020:332) om upphandlingsstatistik.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om 
registrering av en annonsdatabas.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse 
och tillämpningsområde som i lagen (2019:668) om upphandlings-
statistik.

Allmänna uppgifter i en ansökan om registrering

3 § En ansökan om registrering av en annonsdatabas ska innehålla de 
uppgifter som behövs i ärendet. Uppgifter om faktiska förhållanden ska 
lämnas på heder och samvete.

4 § En ansökan om registrering av en annonsdatabas ska innehålla:
1. uppgifter om sökandens namn, organisationsnummer eller i 

förekommande fall personnummer, postadress, e-postadress och 
telefonnummer,

2. uppgifter om benämningen på den annonsdatabas som omfattas 
av ansökan och eventuell webbadress,

3. uppgifter om annonsdatabasens tekniska prestanda, funktionalitet, 
tillgänglighet och servicenivå utifrån de krav som ställs i lagen 
(2019:668) om upphandlingsstatistik och förordningen (2020:332) om 
upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om 
insamling av uppgifter för statistikändamål och om upphandlings-ID, och

4. uppgifter om hur sökanden säkerställer att statistikuppgifter kan 
lämnas till statistikmyndigheten.
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Uppgifter för att styrka sökandens lämplighet 

5 § För en prövning av sökandens lämplighet ska sökanden i en 
ansökan om registrering av en annonsdatabas lämna:

1. uppgifter om sökanden är dömd för brott som framgår av 13 kap. 
1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap. 1 § lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 11 kap. 1 § 
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 11 kap. 1 § 
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

2. uppgifter om sökanden gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen,

3. uppgifter om hur sökanden har förvärvat kunskap om eller 
erfarenhet av regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar,

4. en handling som visar att sökanden inte är i konkurs eller 
likvidation, och

5. en handling som visar att sökanden inte har förfallna obetalda 
skatter eller sociala avgifter.

Om sökanden är en juridisk person, ska uppgifter enligt första 
stycket 1 och 2 lämnas för varje person som ingår i samma personkrets 
som avses i 13 kap. 1 § andra stycket lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling.

Juridisk person

6 § Om sökanden är en juridisk person ska en ansökan om registrering 
av en annonsdatabas, utöver vad som anges i 4 och 5 §§, innehålla 
följande uppgifter och handlingar gällande den juridiska personen:

1. om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen: 
årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av 
den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret, eller 
om den juridiska personen är nystartad: affärsplan eller motsvarande 
dokumentation som visar att det finns en ekonomisk långsiktighet 
och stabilitet, och

2. ett utdrag ur bolags- eller föreningsregistret eller motsvarande 
utdrag om verksamheten från Bolagsverket, eller en motsvarande 
handling från behörig myndighet i sökandens hemland, som visar 
att den juridiska personen existerar samt vilka personer som ingår i 
kretsen enligt 5 § andra stycket och vilka som får teckna den juridiska 
personens firma.

Fysisk person

7 § Om sökanden är en fysisk person ska en ansökan om registrering 
av en annonsdatabas, utöver vad som anges i 4 och 5 §§, innehålla 
ett utdrag ur näringsförbudsregistret från Bolagsverket, eller en 
motsvarande handling från behörig myndighet i sökandens hemland, 
som visar att sökanden inte har näringsförbud.
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Handläggningen

8 § En ansökan om registrering av en annonsdatabas ska lämnas i det 
formulär som finns tillgängligt på Konkurrensverkets webbplats och 
i övrigt på det sätt som Konkurrensverket anvisar.

9 § Sökanden är skyldig att på begäran av Konkurrensverket lämna 
ytterligare uppgifter och handlingar än de som anges i 3–7 §§ om 
sådana bedöms vara av betydelse för bedömningen av registrering 
av en annonsdatabas.

 ____________________________

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.

RIKARD JERMSTEN

 Marie Östman 
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Elanders Sverige AB, 2020


	KKVFS 2020:1
	Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om  registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;
	Tillämpningsområde
	Definitioner
	Allmänna uppgifter i en ansökan om registrering
	Uppgifter för att styrka sökandens lämplighet 
	Juridisk person
	Fysisk person
	Handläggningen


