Affärer för miljoner
OFFENTLIG UPPHANDLING
ESKILSTUNA KOMMUN

Kommunens årliga upphandling
Varje år köper Eskilstuna kommun varor och tjänster för omkring en dryg miljard.
Upphandlingar via kommunens upphandlingsenhet står för hälften av summan,
cirka 600 miljoner SEK (ramavtal = 350 milj, objekt = 150 milj).

Regelsystemet
Upphandlingsdirektiv

EU-regler

LOU

ÖVER TRÖSKELVÄRDET (Tv)

Öppen upphandling
Selektiv upphandling
Förhandlad upphandling

UNDER TRÖSKELVÄRDET (Tv)

Förenklad upphandling
Urvalsupphandling
Principer
Direktupphandling
1-5 pbb varor
1-7 pbb tjänster

• Icke-diskriminering
• Likabehandling
• Proportionerligt
• Transparens
• Ömsesidigt erkännande

1 prisbasbelopp (pbb)
= 42 400 SEK (2010)

Tröskelvärden (2008)
Varor/Tjänster
1 911 155 SEK

Byggentreprenad
47 778 869 SEK

Försörjning
3 822 309 SEK

Lagar och riktlinjer
Kommunens styrdokument Riktlinjer för upphandling reglerar upphandlingsverksamheten i Eskilstuna kommun. Riktlinjerna är effektivitet och kompetens;
samverkan, hållbar utveckling samt uppföljning och utvärdering.
Mer information om vad som styr Lagen om offentlig upphandling –
LOU – finns att läsa på hemsidan hos myndigheten för konkurrens
och upphandling www.konkurrensverket.se.

Upphandlingsprocessen
1. Annonser hittar du till exempel på www.eavrop.com.
Anbudshandlingarna finns oftast att beställa hem gratis.
Annonser finns också på www.opic.com och www.allego.se
– där kan du också köpa bevakningstjänst – samt i EU:s databas
Official Journal (OJ).

10. Vid ’Lägsta pris’ i utvärderingen är det endast
slutsumman som är avgörande. Går man efter
’Ekonomiskt mest fördelaktiga’ anges samtliga kriterier.
Dessa rangordnas och viktas. Läs utvärderingskriterierna
– där står vad som värderas och hur.

2. En anbudsförfrågan består oftast av en inbjudan,
kravspecifikationer, administrativa och kommersiella villkor
samt bilagor. Börja med att titta igenom anbudshandlingarna
så att du vet vad upphandlingen handlar om och när anbudet
senast ska vara inlämnat.

9. För sent inkomna anbud förkastas. Försäkra dig därför
om att du skickar in ditt anbud i tid.
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3. Läs därefter noga igenom handlingarna – i synnerhet
kvalificeringskraven och skallkraven. Om ditt anbud inte
uppfyller samtliga skallkrav så hamnar det direkt
“i papperskorgen”.
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8. När du fått ihop ett fullständigt anbud med alla begärda
uppgifter och bilagor är det dags att skriva under anbudet.
Missar du detta missar du också hela affären – så hårt är det.

4. Var noga med att beskriva hur just ditt företag kommer att
uppfylla de olika krav som ställs i anbudsförfrågan gällande
exempelvis behörighet och teknisk kapacitet som utrustning
samt personalens kompetens och erfarenhet.

7. Om du har frågor gällande anbudet ska de vanligtvis komma
in till upphandlingsenheten senast fem dagar innan sista
anbudsdag. Då har alla anbudslämnare möjlighet att ta del
av svaret och därmed ha samma förutsättningar som alla andra.

5. Lämna uppgifter på allt som efterfrågas, men tänk på att inte
skriva för mycket. Det som inte efterfrågas ger inget mervärde.
Och är det för mycket ovidkommande finns risken att
upphandlarna missar det som är väsentligt.

6. Du får inga pluspoäng för snygga presentationer eller
arbetsprover som ingen frågat efter. Skippa häftklamrar och
liknande – detta åker ändå i papperskorgen eftersom allt
materialkopieras och arkiveras.

11. Skälen för upphandlingens beslut dokumenteras och sänds ut
till deltagande anbudsgivare och leverantörer. Om du tycker att
beslutet är felaktigt har du tio dagar på dig att begära överprövning.

Länkar
Eskilstuna kommun
www.eskilstuna.se
Myndigheten för konkurrens
och upphandling
www.konkurrensverket.se

12. Om du inte vinner upphandlingen – ta reda på varför ditt
företag inte nådde ända fram. Genom att analysera ditt
anbuds brister kan du kanske reparera dessa till nästa gång.

Anbudsjournalen
www.allego.se
E-avrop
www.eavrop.com
Ekologisk hållbar upphandling
www.eku.nu
OPIC
www.opic.com

Lycka till
med ditt anbud!
Kontakt
Telefon: 016-710 10 00
E-post: adminstration.upphandling@eskilstuna.se

TED, Official Journal
www.ted.europa.eu
NUTEK
www.foretagarguiden.se
Upphandlingsinfo Europa
www.europa.eu
Stockholms Handelskammare
www.offentligupphandling.se

