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Upphandlingsprocessen

Lagar och regler

Inköp och avtal Tibro kommun

Hur man lämnar anbud



Tibro kommun kanske blir din nya kund

Tibro kommun gör inköp för 170 miljoner kr per år.

Skillnad mellan offentliga och privata inköp –

en upphandlande myndighet:

- måste veta precis vad den vill ha innan upphandling
- har oftast längre beslutsprocess
- har oftast ”ögonen på sig” vid affärsöverenskommelser
- måste ta hänsyn till LOU



Upphandlingsprocessen

Planering Upphandling Avtal

Behovsanalys
Förfrågnings-
underlag

Kontroll av 
leverantörer, 
utvärdering av 
anbud

Annons Tilldelnings-
beslut

Tiodagarsfrist,
överprövning?

Kontrakts-
skrivning

Uppföljning!



Fas 1: Planering

Behovsanalys

Referensgrupp Kravspecifikation

Marknadsundersökning Utvärderingsmodell

Leverantörsdialog



Fas 2: Upphandling
Upphandlingsunderlag

Annonsering!

Frågor och svar

Sista anbudsdag

Kvalificering av leverantörer

Utvärdering av anbud

Tilldelningsbeslut! Absolut sekretess råder 
under hela processen!



Fas 3: Avtal
Avtalsspärr 10 dagar… överprövning?

Avtal upprättas

Uppstartsmöte

Uppföljning



Upphandlingsprocessen



Lagar och regler
Lag om offentlig upphandling (LOU) – till för leverantörerna!

Konkurrens ska nyttjas till nytta för skattebetalarna och 
samhällsekonomin

Lika förutsättningar för bästa konkurrens

Motverka jäv och korruption

Vi kan inte ge fördelar till lokala leverantörer men leverantör kan 
lämna anbud i andra kommuner

Dela på upphandlingar där det är möjligt, så att små och 
medelstora företag har möjlighet att lämna anbud 



Tröskelvärden
Bestämmer upphandlingsförfarande!

Europeiska kommissionen har beslutat om de nya tröskelvärdena. Tröskelvärdena 
revideras vartannat år. Dessa gäller fr o m 1 jan 2018:

• Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska som huvudregel 
annonseras.

• Öppet förfarande det vanligaste upphandlingssättet över tröskelvärdet.

• Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i 
viss form. 



Lag om offentlig upphandling (LOU)
Likabehandlingsprincipen
Alla leverantörer ska behandlas lika, uppfylla samma krav, ej favorisera kända 
företag.

Principen om ickediskriminering
Inte särbehandla företag/produkt beroende på nationalitet, geografisk läge m.m.

Transparensprincipen
Upphandlingen ska präglas av öppenhet och förutsägbarhet. Det ska klart framgå 
vilka krav som ställs och hur anbuden värderas.

Proportionalitetsprincipen
Kraven måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som 
upphandlas.

Principen om ömsesidigt erkännande - Intyg och certifikat som har utfärdats 
av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-
länder.



Vad styr vid inköp?
Lagen om offentlig upphandling (LOU)

EU-lag som gäller för all upphandling inom offentlig 
sektor

Tibro kommuns upphandlingspolicy samt riktlinjer för 
inköp

Behovsstyrt och lägsta totalkostnad (inte lägst pris)

Inköpsorganisation med roller och behörigheter



Tibro kommuns inköpsorganisation



Beställa på befintliga avtal
Ramavtal

Täcka kommunens samlade behov av en produktgrupp
Lika villkor för alla enheter i kommunen
Ofta 2 år med möjlighet till 1+ 1 optionsår
Villkor som reglerar avrop/beställningar
Samordning när lämpligt – Skövde/VG Region/SKL

Skyldighet att använda
Avtalsdatabas som ska ge information om vilka ramavtal vi 
har och hur vi beställer



Direktupphandling
Upphandling utan krav på anbud i viss form 

När värdet är ringa och avtal saknas

Direktupphandlingsgräns 586 907 kr

Hela kommunens samlade inköp inom avtalsområde

Nyttja de konkurrensmöjligheter som finns

Prisjämförelse eller offerter från marknaden

Faktura

Rekvisition



Att lämna anbud
Skövde kommun annonserar Tibro kommuns 
upphandlingar:

https://www.skovde.se/ - Näringsliv - Upphandlingar

Upphandlingssystem Visma TendSign

Registrera konto och bevaka upphandlingar

Instruktionsfilm: https://youtu.be/5X5rrS1PT0Q

Aktuella upphandlingar

https://www.skovde.se/
https://youtu.be/5X5rrS1PT0Q


Slutligen, tänk på att
Hämta hem upphandlingsunderlaget och titta på den i 
ett tidigt skede
Lämna inte in anbud före sista dag för frågor och svar
Håll koll på sista anbudsdag (för sent inkommet anbud 
kan inte bedömas)
Svara bara på det som efterfrågas
Lämna pris enligt anvisning



Har du frågor om inköp till Tibro kommun eller vill berätta 
mer om vad ditt företag kan erbjuda?

Kontakta inköpssamordnare Maria Peltola, 0504-181 25 
eller maila till maria.peltola@tibro.se

Lycka till med ditt anbud!

mailto:maria.peltola@tibro.se


Tack!
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