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Anvisning för försäljning av spannmål genom anbudsförfarande 

1 INLEDNING 

För att trygga livsmedelsförsörjningen hålls spannmål i statens beredskapslager för att säkra det 

inhemska utbudet i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållanden. Dessutom 

upplagras utsäde, proteingrödor och andra nödvändiga varor för att säkra primärproduktionen. 

Statsrådet fattade 5.12.2013 beslut om målen med försörjningsberedskapen (857/2013). Det nya 

målbeslutet fastställer nivån för beredskapslagren av spannmål avsett för livsmedelsbruk till en 

mängd som motsvarar 6 månaders förbrukning i stället för 12 månaders förbrukning, så som den 

var tidigare. Man avstår även från sortbetecknat spannmål som upplagrats för utsädesförsörjning. 

Lagermängden ska anpassas före slutet av 2016.  

Till följd av detta inledde Försörjningsberedskapscentralen försäljning av spannmål under försälj-

ningssäsongen 2014/2015. Ur beredskapslagren säljs spannmål i ett flertal partier under försälj-

ningssäsongerna 2014/2015 och 2015/2016. Separata anbudsförfaranden kommer att ordnas för 

de partier som kommer till försäljning. Förhandsinformation kommer att ges om anbudsförfaran-

dena före de öppnas. 

 

2 BEGREPP SOM RÖR FÖRSÄLJNINGEN AV BEREDSKAPSLAGRAD SPANNMÅL. 

Silo 

Med silo avses en tornsilo eller en plansilo, det vill säga ett planlager eller en del av det. 

Handelsparti 

Handelsparti är det parti som definieras i anbudsförfarandet och som ett anbud kan lämnas på. 

Handelspartiet kan omfatta en eller flera silon, på en eller flera orter. 

Leveransprov 

Anbudsgivaren kan be Försörjningsberedskapscentralen om ett prov på den spannmål som är fö-

remål för försäljning för att bedöma kvaliteten på spannmålen före anbudet ges. 

Besked om anbudet godkänns eller förkastas 

Försörjningsberedskapscentralen meddelar alla som gett anbud om anbudet godkänts eller förkas-

tats per brev eller e-post. 
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Försäljningsannons 

Är en handling, med vilken Försörningsberedskapscentralen meddelar handelspartivis åt den som 

erbjudit det högsta priset att anbudet har godkänts. Försäljningsannonsen skickas till köparen med 

fakturan. 

Överlåtelsetillstånd 

Överlåtelsetillstånd är ett skriftligt tillstånd uppgjort av Försörjningsberedskapscentralen för över-

låtelse av handelspartiet eller en del av det från lagret till den köpare som nämns i tillståndet eller 

en befullmäktigad representant för köparen. 

Överlåtelse 

Med överlåtelse av spannmål avses bokföringsmässig överlåtelse av spannmålen och den fysiska 

överlåtelsen av spannmålspartiet från beredskapslagret. 

Sekretessförbindelse 

Skriftlig förbindelse som anbudsgivaren avger om sekretess när det gäller uppgifter som rör han-

delspartiet. Uppgifter som rör handelspartiet kan överlämnas endast till dem som avgett sekre-

tessförbindelse.  

 

3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID FÖRSÄLJNINGEN AV SPANNMÅL 

Spannmålen säljs handelspartivis EXW silo. Efter att handelspartiet överlåtits bär köparen ansvar 

för upplagring och hantering av spannmålen samt de risker som hänför sig därtill. I Punkt 14 Över-

låtelse av spannmål nämns de detaljer som rör överlåtelsen av spannmålen. 

 

4 VILLKOR FÖR ATT DELTA I ANBUDSFÖRFARANDET 

Spannmålen säljs genom ett anbudsförfarande, där man begär anbud på den spannmål som ska 

säljas. Anbuden ska ges inom angiven tidsfrist. Villkor för att delta i anbudsförfarandet finns upp-

räknade i punkterna nedan. 
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4.1 Avgivande av sekretessförbindelse 

För att få information som rör handelspartierna ska anbudsgivaren avge en undertecknad sekre-

tessförbindelse till Försörjningsberedskapscentralen. Sekretessförbindelsen kan skrivas ut på Försörj-

ningsberedskapscentralens webbsidor www.huoltovarmuus.fi 

Sekretessförbindelsen ska lämnas till Försörjningsberedskapscentralen som bilaga till e-post 

(kirjaamo@nesa.fi), eller per brev till adressen 

 Försörjningsberedskapscentralen 

 Aleksandersgatan 48A 

 00100 HELSINGFORS 

 

Sekretessförbindelsen ges endast en gång. De, vilka redan tidigare har gett sekretetessförbinfelse, 

kommer automatiskt att få uppgifter om handelspartierna två dagar efter det att anbudsförfaran-

det har öppnats. 

 

 

4.2 Ställande av säkerhet 

För att kunna köpa spannmål från beredskapslagret förutsätter det att anbudsgivaran ställer en 

säkerhet före anbudet ges. När anbudsgivaren lämnar ett anbud förbinder anbudsgivaren sig att 

följa de villkor som gäller anbudsgivningen och försäljningen. Säkerheten fungerar som en garanti 

för att dessa villkor följs. Säkerheten kan vara en kontantdeposition eller bankgaranti (garanti från 

penninginstitut). Säkerheten är giltig när den kan konstateras stå till Försörjningsberedskapscen-

tralens förfogande. 

Kontantdepositioner betalas till Försörjningsberedskapscentralens konto: 

 FI93 5000 0120 3778 81 

 OKOYFIHH 

 (ärende:säkerhet) 

 

Bankgaranti ska skickas till Försörjningsberedskapscentralen: 

 Försörjningsberedskapscentralen 

 Aleksandersgatan 48A 

 00100 HELSINGFORS 

 

På kontantdepositionen betalas ingen ränta. Kunden betalar själv kostnaderna för bankgarantin. 

 

Den som ställer säkerhet ska i samband med den säkerhet som ställs ge följande uppgifter: 

 - företag eller namnet på den person som ställt säkerheten 

 - företagets FO-nummer 

http://www.huoltovarmuus.fi/
mailto:kirjaamo@nesa.fi
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 - kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post, eventuell telefax) 

 - kod för det handelsparti som säkerheten gäller 

 - säkerhetsbelopp 

 - kontouppgifter för återbetalning av säkerhet 

 

Säkerheten ska ställas för handelspartiets totala belopp. Säkerhetens storlek är 15 euro/t.  

Exempel på ställande av säkerhet: Anbud ges på handelspartiet vete 1, vars totala mängd uppgår 

till 1 500, 864 t. Anbudsgivaren ska då ställa en säkerhet på 15 euro/t = 22 512,96 € 

Försörjningsberedskapscentralen friställer säkerheten om anbudet förkastas och för de anbud som 

godtas i anbudsförfarandet när köpesumman är betald. 

 

4.3 Tillsättande av ombud 

Anbudsgivaren bär ansvar för att ställa de säkerheter som rör anbudsförfarandet och betala faktu-

ran för handelspartiet senast på förfallodagen. Anbudsgivaren kan befullmäktiga ett ombud att 

utföra alla andra åtgärder som rör försäljningen på anbudsgivarens vägnar. Ett skriftligt befullmäk-

tigande ska lämnas in tillsammans med anbudet till Försörjningsberedskapscentralen. 

 

5 ANBUDSFÖRFARANDE 

 

5.1 Öppnande av anbudsförfarandet 

Försörjningsberedskapscentralen har öppnat ett anbudsförfarande genom att publicera en annons 

gällande detta anbudsförfarande. 

 

5.2  Annons om anbudsinfordran 

Försörjningsberedskapscentralen publicerar en annons om anbudsinfordran som pressmed-

delande och på sina egna webbsidor. Mellan det att anbudsförfarandet har offentliggjorts och 

sista inlämningsdag för anbuden ska det vara minst 10 vardagar.  

Antalet handelspartier i anbudsförfarandet, förteckning över silon, information om kvalitet och 

lagringsplats skickas till dem som avgett sekretessförbindelse. 
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6 UPPRÄTTANDE AV KÖPANBUD 

Anbud som rör köp av spannmål från beredskapslagret kan formuleras fritt.  

De fritt formulerade anbuden ska innehålla följande uppgifter: 

 - företag eller namnet på den person som gett anbudet 

 - företagets FO-nummer 

 - kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post, eventuell telefax) 

 - koden för det handelsparti som anbudet gäller (t.ex. Vete 1) 

 - anbudspris med två decimalers noggrannhet i formen euro/t (moms 0 %) 

  i formen xxx,xx euro/t (moms 0 %) 

 

Anbudsgivaren kan ge anbud på fler än ett handelsparti med samma anbudsbrev. Då ska man i 

anbudet specificera anbudspris och vilket handelsparti som anbudet gäller.  

   

Anbuden ska lämnas till Försörjningsberedskapscentralen senast på den förfallodag som nämns i med-

delandet om anbudsinfodran som bilaga till e-post (kirjaamo@nesa.fi), eller per brev till adressen 

 Försörjningsberedskapscentralen 

 Aleksandersgatan 48 A 

 00100 HELSINGFORS 

 

Anbuden är bindande och kan inte återkallas eller ändras. 

 

7 LEVERANSPROV 

Anbudsgivaren kan på egen bekostnad be Försörjningsberedskapscentralen om ett prov på den 

spannmål som är föremål för försäljning för att bedöma kvaliteten på provet före anbudet ges. 

Proven tas från silospecifika såar som förvarats i lagret. I såarna har man i samband med motta-

gandet samlat ett representativt prov av den spannmål som silon innehåller. Anbudsgivaren kan 

fastställa provets kvalitet i det spannmålslaboratorium anbudsgivaren önskar och anbudsgivaren 

svarar för kostnader för provtagning och analys. Begäran som rör erhållande av leverensprov ska 

framställas till Försörjningsberedskapscentralen (kirjaamo@nesa.fi). 

 

8 BEHANDLING AV ANBUD 

Villkoren för att anbudet ska behandlas är att garantin är i Försörningsberedskapscentralens be-

sittning. De anbud som inkommit inom tidsfristen rangordnas på basis av anbudspriset. Vinnaren 

är den som gett det högsta anbudet för ett visst handelsparti. 

mailto:kirjaamo@nesa.fi
mailto:kirjaamo@nesa.fi
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Försörjningsberedskapscentralen förbehåller sig rätten att förkasta inkomna anbud. 

 

9 MEDDELANDE OM ETT ANBUD GODKÄNNS ELLER FÖRKASTAS 

När anbudsförfarandet är avgjort, meddelar Försörjningsberedskapscentralen om anbudet god-

känts eller förkastats till alla dem som lämnat anbud.  Beskedet skickas per telefax eller e-post 

inom 2 vardagar från det att anbudsförfarandet avgjorts. I beskedet framgår det högst bjudna pri-

set för handelspartiet.  

 

10 BESKED OM FÖRSÄLJNING 

Försörjningsberedskapscentralen meddelar de godtagna mängderna och priset till dem som vunnit 

anbudsförfarandet. I beskedet framgår dessutom bl.a. det lager som överlåter, parternas kontakt-

uppgifter och övriga uppgifter och villkor som rör försäljningen. 

 

11 FAKTURA 

Försörjningsberedskapscentralen upprättar en faktura på det godtagna anbudet. Fakturan upprät-

tas på basis av den mängd som ska säljas och det anbudspris som godtagits.  

 

12 BETALNING 

Anbudsgivaren ska betala fakturan inom fjorton (14) dagar från fakturans datering. Förfallodagen 

finns angiven på fakturan. Om köparen inte betalar fakturan senast på förfallodagen, går köparen 

miste om den anbudssäkerhet som ställts för den mängd som är obetald. 

Köparen kan betala fakturan i mindre rater under fram till förfallodagen, dock så att fakturan är 

betald i sin helhet senast på förfallodagen. Köparen ska då namnge de silon och lagerspecifika 

spannmålsmängder som betalningen gäller. Minsta möjliga avbetalningsrat är innehållet i en silo. 

Den säkerhet som ställts behandlas inte som avbetalning. 

Köparen ska alltid betala spannmålspartiet innan det överlåts. 
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13 ÖVERLÅTELSETILLSTÅND 

Lagerhållaren kan överlåta spannmål från beredskapslagret endast på basis av ett skriftligt överlå-

telsetillstånd som Försörjningsberedskapscentralen skickat. 

Försörjningsberedskapscentralen upprättar ett skriftligt överlåtelsetillstånd för de spannmåls-

mängder som köparen har betalat. Överlåtelsetillståndet upprättas lager- och silospecifikt. 

På överlåtelsetillståndet framgår lager, silon varifrån spannmål överlåts, den spannmålsmängd 

som ska överlåtas och parternas kontaktuppgifter. 

Som silons/handelspartiets vikt antecknas den bokföringsmässiga vikten. 

Överlåtelsetillståndet skickas per e-post eller telefax till köparen och lagerhållaren. 

 

14 ÖVERLÅTELSE AV SPANNMÅL  

När köparen och lagerhållaren fått det överlåtelsetillstånd som Försörjningsberedskapscentralen 

upprättat, kommer de inbördes överens om fortsatt lagring eller lastning av spannmålen. 

Efter att ha fått överlåtelsetillståndet svarar köparen för de kostnader och risker som hänför sig till 

spannmålen som ska överlåtas.  Köparen betalar 50 procent av lagringskostnaden för den månad 

när överlåtelsetillståndet är daterat. Lagerhållaren räknar lagringskostnaderna på basis av måna-

dens medelsaldo i lagret.  

Om viktförlusten/-vinst på den spannmål som ska överlåtas överstiger normalt svinn/ökning som 

uppkommer vid lagring och hantering av spannmål, reder köparen och Försörjningsberedskaps-

centralen ut ärendet tillsammans med lagerhållaren.  

 

15 FRISTÄLLANDE AV SÄKERHET 

När det gäller förkastade anbud friställer Försörjningsberedskapscentralen säkerheten inom tre 

vardagar från det att det meddelande som avses i punkt 9 har skickats. I samband med godtagna 

anbud friställs säkerheten inom tre vardagar från det att det överlåtelsetillstånd som avses i punkt 

13 har skickats.  


