
Upphandlingsskola
Lämna anbud – hur går det till?

18 mars 2021



Agenda
- Inledning

- Del 1: Hitta upphandling

- Del 2: Lämna anbud

- Del 3: Tilldelning och avtal



Varför gör vi en 
upphandlingsskola?
Syfte: 

• Lätt att göra rätt 

• Fler godkända anbud

• Öka dialogen med näringslivet 

• Öka kunskap om offentlig upphandling 

• Öka kunskap om det lokala näringslivet 



Upphandlingsskolan-
kommande tillfälle

Krav och utvärderingsmodeller – hur 
fungerar det?
- Den 14 april klockan 07.30-09.30



Möjligheter med 
offentliga affärer?

- Offentliga inköp för 782 miljarder (2018)

- Över 18 000 annonserade upphandlingar 
(2019)

- Antalet anbudsgivare ökar, men var 5:e 
upphandling får bara ett anbud



Del 1: Hitta 
upphandling



Planerade upphandlingar - Vaxjo.se

https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling---kop-av-varor-och-tjanster/planerade-upphandlingar.html


Aktuella upphandlingar - Vaxjo.se

https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling---kop-av-varor-och-tjanster/aktuella-upphandlingar.html


Begrepp/system

- Opic

- TendSign

- E-avrop



Webbadress: www.tendsign.com



Webbadress: www.tendsign.com



Webbadress: www.opic.com



Förbereda inför anbud
- Passar affären mitt företag?

- Hinner vi inom angiven tidsram?

- Är det något som är oklart?



Vilka krav ställs?
Obligatoriska krav (Skakrav)

Börkrav

Utvärdering 



Frågor?



Del 2: Lämna anbud



Hur lämnar jag anbud i 
TendSign?

Länk till film: Lämna elektroniskt anbud med Visma TendSign - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=IPEuTWvHKvc


Att tänka på när du 
lämnar anbud
- Frågor och svar under anbudstiden? 

Bevaka!

- Kontrollera när sista anbudsdatum är

- Säkerställ att referenserna är vidtalade



Kolla innan du skickar in 
ditt anbud
• Är efterfrågade dokument/intyg bifogade och 

giltiga?

• Är alla krav besvarade?

• Om excelfil ska fyllas i – är alla flikar ifyllda?

• Dubbelkolla anbudet innan du skickar in



Vanliga fel/brister
• Referenser – referent överensstämmer inte 

med krav

• Kreditvärdighet – godtagbar förklaring till 
tillfälligt låg rating?

• Bifogade filer – missat bifoga prislistan

• Motstridiga uppgifter/reservationer i 
anbudet



Frågor?



Del 3: Tilldelning och 
avtal



Vad händer när jag har 
lämnat in mitt anbud?
- Anbudsgenomgång

- Kvalificering

- Utvärdering



Besked om tilldelning
- Vem vann?

- Avtalsspärr (10 dagar)

- Möjlighet att ta del av konkurrerande anbud

- Möjlighet att kontakta ansvarig upphandlare

- Teckna avtal



Att tänka på!
- Bevaka tilldelningen (i upphandlingsverktyg 

eller mail), annars kan du missa 
avtalsspärren



Frågor?



Tack för idag!


