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Dynamiska inköpssystem  



Projekt DIS 

•  Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att 
undersöka:   
–  vad dynamiska inköpssystem är och hur det är  

  tänkt att fungera  
–  när det kan vara lämpligt att använda  
–  vilken internationell erfarenhet som finns  

•  Förstudien finns publicerad på avropa.se 

•  Ett pilotprojet med DIS har påbörjats ”Vatten- och 
kaffeautomater med tillhörande påfyllnadsvaror”. 



Dynamiska inköpssystem (DIS) 

•  Helt elektronisk process för återkommande inköp 
av varor, tjänster och/eller byggentreprenader 
som är allmänt tillgängliga på marknaden. 
–  Så länge dessa förutsättningar är uppfyllda 

finns ingen begränsning 

•  Syftet är att få tillgång till ett särskilt brett urval av 
anbud, och då uppnå ett optimalt utnyttjande av 
offentliga medel genom en omfattande 
konkurrens.  

•  Följer selektivt förfarande. 



Tvåstegsprocess 

1: Systemet inrättas 

Leverantörer börjar 
ansöka om att delta. Alla 
leverantörer som 
uppfyller urvalskriterier 
ska få delta. Ansökan kan 
även göras löpande 

Systemet är i drift 
UM har granskat och 

granskar löpande 
ansökningar enligt 
urvalskriterier och 

godkänner leverantörer 

	

2: Tilldelning av 
kontrakt.  

Anbudsinbjudan skickas 
till godkända 
anbudsgivare och 
tilldelning av kontrakt 
sker 	



•  Öppet för alla leverantörer som uppfyller 
kvalificeringskraven under hela giltighetstiden, 
antalet får inte begränsas.  
–  Detta är den stora skillnaden mellan DIS 

och ramavtal 

•  När systemet drivs av en inköpscentral får det 
även vara öppet för successivt tillträde av UM. 

•  Inga avgifter får tas ut från leverantörer som 
vill delta i/är parter i systemet.  

•  Det finns ingen tidsbegränsning för ett DIS 
giltighetstid. 



•  All kommunikation ska vara elektronisk, muntlig 
kommunikation får uttryckligen inte användas. 

•  För att främja SME företags möjligheter att delta 
bör systemet delas in i objektivt definierade 
kategorier. 
–  Urvalskriterier specificeras per kategori 

•  E-auktioner får användas vid tilldelning av 
kontrakt enligt ett DIS.  

•  Elektroniska kataloger får användas och 
tilldelning får genomföras på grundval av 
kataloger som uppdateras. 



Steg 1, Systemet inrättas 
Undersök och 

specificera 
omfattningen av DIS 

Anbudsinfordran 
publiceras  

(även fortlöpande 
under giltighetstiden) 

Utvärdering av 
ansökningar 
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- Vilka varor och/eller tjänster 
som ska omfattas samt hur 
stort behovet är 

- Gör en marknadsanalys,  
undersök kategori-indelning 
- Beskriv omfattning och ev. 
indelning   

- Uteslutningsgrunder 
- Kvalificeringskrav, dvs 
proportionerliga krav på 
leverantören utifrån  
1. behörighet att utöva 
yrkesverksamhet,  

2. ekonomisk och finansiell 
ställning   
3. teknisk och yrkesmässig 
kapacitet  
- Tilldelningskriterier 
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- Att det avser ett DIS samt 
information om ev. kategorier 

- Giltighetstiden  
- Ansökningstid, minst 30 dgr 
vid inrättande, sker sedan 
löpande 

- Information om ev. förlängd 
tidsperiod för utvärdering vid 
inrättande 

- Om systemet drivs av en 
inköpscentral och får 
användas av andra UM  
 

- Fullständig/ fri tillgång till 
upphandlingsdokument med 
information om; vilken typ av 
köp och kvantiteter , teknisk 
beskrivning om systemet (ex 
funktioner, spec.) 
- Tilldelningskriterier 
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- Utvärdering inom den 
angivna perioden om ingen 
anbudsinbjudan skickats för 
avrop i DIS.  

- Utvärdering sedan löpande 
inom tio arbetsdagar från 
mottagandet av ansökan. Får 
i enskilda fall förlängas till 15 
arbetsdagar när skäl 
föreligger, ex för att granska 
kompletterande dok. eller 
urvalskriterier. 	
- Endast berörd leverantör 
behöver underrättas om 
godkännande i DIS. Ett beslut 
att inte godkänna en 
leverantör ska motiveras. 			

      Upprätta rapport för DIS	



Tidsfrist inkomma med första 
anbudsansökningarna 

30 dagar  10 dagar  

Utvärdering 

Angiven eventuell 
förlängning av utvärdering 

 x dagar  

 
Första inbjudan 
att lämna anbud 

för en specifik 
upphandling 
(avrop) kan 

skickas i systemet   Öppning av   
  anbudsansökningar 

Tidsfrister 



Steg 2, Tilldelning av kontrakt 
Inbjudan att lämna 

anbud 
Utvärdera anbud 

 

Kontrakt 
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- Samtliga godkända 
leverantörer inom aktuell 
kategori ska erhålla inbjudan. 

 
- Tilldelningskriterierna får 
vid behov preciseras  

 
- Tidsfristen för att komma in 
med anbud ska vara minst 10 
dagar från den dag då 
inbjudan att lämna anbud 
skickades 
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-Utvärdering kan ske av UM 
eller inköpscentralen 
beroende på vad som angetts 
vid inrättande av DIS  

 
- Tilldelning av kontrakt ska 
ske till den anbudsgivare som 
lämnat det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet på 
grundval av de tilldelnings-
kriterier som angetts 
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-UM ska snarast möjligt 
informera om tilldelning av 
kontrakt på samma sätt som 
andra förfaranden.  

	
- Det finns ingen obligatorisk 
avtalsspärr.   

 
  	



Överprövning 

•  Vid tilldelning av kontrakt ska inte avtalsspärr gälla. 
Överprövning ska i stället kunna ske av ett avtals giltighet.  
–  Gäller inte om UM skickat en underrättelse om 

tilldelningsbeslutet samt iakttagit en frivillig avtalsspärr 
(motsvarande avrop från ramavtal) 

•  Ett beslut om tilldelning av ett kontrakt kan överprövas som 
vilket tilldelningsbeslut som helst och ett beslut att inte ta med 
en leverantör i systemet kan också överprövas.  



DIS i andra EU länder 

•  Italien (Consip) 
–  Farmaceutiska produkter,  
–  Hjälpmedel för 

funktionsnedsättningar  
–  Medicin 
–  ICT, hårdvara och mjukvara 
–  Livsmedel 
–  Försäkringstjänster för fordon 

•  Österrike (BBG) 
–  Varu- och kaffeautomater 
–  Gatubelysning 

•  England (YPO) 
–  Möbler  
–  Indrivningstjänster  
–  Internetanslutningar  
–  Vind- och solkraft  
–  Värmepumpar  



Fördelar 
•  Nya leverantörer och avropsberättigade myndigheter kan tillkomma 

vilket ger ökad konkurrens och större flexibilitet. Sannolikt mindre 
sårbart om någon leverantör faller ifrån i systemet. 

•  Bra alternativ för områden med ständig förändring på leverantörs-
marknaden. Bör även vara lättare för SME att komma med i 
systemet. Det går att ta hänsyn till korta produktcykler och ändring 
av omfattning. 

•  Sannolikt minskad risk för överprövning då en leverantör inte är 
utestängd under en hel ramavtalsperiod. 

•  Förutsättningar för en enklare och effektivare avropsprocess om 
systemstöd kan nyttjas fullt ut samt bra möjligheter till statistik från 
systemet om antal avrop, volymer, avropssvar etc. 



Nackdelar 
•  En ny upphandlingsteknik med nya formkrav där praktisk erfarenhet 

saknas.  

•  Det kan bli en ökad administration om det inkommer ansökningar 
från ett stort antal leverantörer. Även att utvärdera avropssvar i ett 
DIS med många leverantörer kan vara resurskrävande.  

•  Ett stort antal leverantörer kan minska drivkraften för en enskild 
leverantör att inkomma med anbud då chansen att vinna blir liten 

•  Uppföljning med många leverantörer riskerar att bli mer 
automatiserad med färre personliga möten och riktade revisioner. 



Möjliga områden 

Volymer?	

IT	mognad	hos	
leverantörer?	

Antal	
leverantörer?	

Svartjobb	och	
annat	fulspel?	

Hur	långt	kan	utvärdering	i	steg	2	automaCseras?	



Vad kom förstudien fram till 

•  Det är en intressant upphandlingsteknik med fördelar inom vissa 
områden. 

•  Genomför nu en pilot  - ”Vatten- och kaffeautomater med tillhörande 
påfyllnadsvaror” - inom ett avgränsat område. 

•  Systemstöd finns på plats och stödjer hela processen elektroniskt (kan 
behöva utvecklas) 

•  Vi planerar för utbildningsinsatser både för leverantörer och 
myndigheter. 

 

 



Frågor?   
Tack för er tid! 
 
Hans Sundström 
hans.sundstrom@kammarkollegiet.se  
08-7000995 


