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Problem med ramavtal 

1. Bristande transparens gällande volymer?  

2. Bristande flexibilitet. Låst krets i fyra år.  

3. Teknisk utveckling 

4. Förändringar på leverantörssidan 

5. Överprövningar av ramavtalen får stora negativa 
effekter.  

 
 



Tvåstegsförfarande enligt selektivt förfarande 

  

Steg 1 
Systemet 
inrättas – 
kvalificering 

Steg 2 
Kontrakt 
tilldelas 

Systemet i drift 
- löpande 

annonsering, 
kvalificering och 

bedömning 



ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

Leverantör A 

Leverantör B 

Lev C 

DIS 

    Leverantör D 

”Öppna ramavtal” 



Dynamiska inköpssystem 

  

8 kap. 1 § NLOU En upphandlande myndighet får använda ett 
dynamiskt inköpssystem för återkommande inköp  
av sådant som är allmänt tillgängligt på marknaden och som 
tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. 
 
Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk 
process.  
Det ska under hela giltighetstiden vara öppet för varje leverantör 
som uppfyller urvalskriterierna. 



När får man tillämpa DIS?  

 

› Krävs att NLOU/NLUF träder ikraft – inte direkt 
effekt.  
 

› Både på det direktivstyrda området och under 
tröskelvärdena etc.  
 

› Kan drivas av en IC för andra UM, eller av 
enskild UM 
 

 

 



Processen - Steg 1  

  

Steg 1 
Systemet 
inrättas – 

kvalificering (IC) 

”Anbudsinfordran”:  
• Avser DIS 
• ”Typ av köp och kvantitet” 
• Giltighetstiden  
• Kategorier 
• Andra UM? 
• Urvalskriterier (kval krav) 
• Tilldelningskriterier 

Tidsfrister:  
• Minst 30 dagar för ansökan 
• 10 dagar utvärdera 

anbuden  
• Kan förlängas  
 
 



Processen - Löpande annonsering m.m.  

  

Systemet i drift 
- löpande 

annonsering, 
kvalificering och 

bedömning 
(IC) 

Tidsfrister:  
• Utvärdera ansökningar 

inom 10 dagar (kan 
förlängas till 15) 

• Leverantörer – 5 dagar 
uppdaterad 
egenförsäkran (sanktion?) 

 



Processen - Steg 2 

  

Steg 2 
Kontrakt 
tilldelas 
(UM/IC) 

”Anbudsinbjudan”:  
• Kravspecifikation 
• Tilldelningskriterier får 

preciseras 
• Tilldelningsbeslut 
• Frivillig avtalsspärr 

Tidsfrister:  
• Huvudregel: Minst 10 

dagar att lämna anbud.  
 

 
 



Överprövning av DIS 

  
Steg 1 och löpande: ÖP av leverantör som inte antas. 
 
Steg 2: ÖP som vid FKU; om frivillig avtalsspärr.      
    Annars ogiltighetstalan under vissa förut-    
    sättningar.  
 
               ÖP i steg 2 kan även omfatta beslut i steg 1 att    
   anta viss leverantör i systemet.  
 
 
 
 



Helt elektronisk process 

  
Systemet avgörande för effektiviteten.  
 
Steg 1: Liknar LOV, vilket det finns system för.  
 
Steg 2: Liknar FKU, vilket det finns system för. 
  
Leverantörerna arbetar med system och har kommit 
olika långt 
 



Skillnader Ramavtal / DIS  

  

 
Stängt för nya 
leverantörer 

Stängt för nya UM 
Urval bland leverantörer 

Max 4 år 
Fördelningsnyckel/FKU 

Avropsberättigade anges 
Valfritt förfarande 

 

 
 

Öppet för nya leverantörer 
Öppet för nya UM 
Alla leverantörer 

Obegränsad giltighetstid 
Ekonomiskt mest fördel 

Adm. avgifter får ej tas ut 
före eller under 
giltighetstiden 

 

                 Ramavtal                                            DIS 



Kommentus projekt Dynamiska Inköpssystem 

Mål: ”Pilot-DIS” under 2017  (pga. förseningen) 
 

› Dialog med leverantörer av upphandlingssystem 

› Förstudie om DIS inklusive studiebesök 

› Identifiera lämpligt projekt – dialog med 
leverantörer och UM 



Fördelar för UM resp. Leverantör 

  

 
  

Mindre risk för ÖP steg 1 
Bibehållen och ökad 

konkurrens  
Enklare för SME 
Teknikutveckling 
UM kan ansluta 
Mindre sårbart 

 

Mindre risk för ÖP steg 1 
Ingen utestängning 4år 

Begränsat åtagande 
Enklare för SME 

 

       UM/IC                 Leverantör 



Nackdelar för UM resp. Leverantör 

  

 
 

Resurskrävande 
Ny och främmande modell 

Geografisk täckning  
Sämre 

leverantörsuppföljning? 
Ansvarsfördelning  

Ny och främmande 
modell  

För många leverantörer 
kan göra det svårt att 

vinna kontrakt 

   UM/IC                 Leverantör 



När är DIS lämpliga?  

  
 
 

Allmänt tillgängligt på 
marknaden?   

Teknisk utveckling? 
Statisk eller dynamisk 

marknad?  
Hur många leverantörer? 
Överprövningsbenäget? 

 
 

Elarbeten 
Möbler 
Medicin 

Solpaneler 
Inkassotjänster 

 

                      Att beakta    Exempel från utlandet 



Spaning 

  

• Kan vara ett bra komplement till ramavtal, framförallt 
som alternativ till ramavtal med FKU.  
 

• Viktigt att hitta rätt områden. 
 

• Begränsat användningsområde – ingen revolution. 
 

 



 
  Tack! 
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