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Utvärderings och analystjänster.
Snabbguide
Detta dokument ar en snabbguide om det dynamiska inkopssystemet avseende
”Utvarderings- och analystjanster”
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1. Dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inkopssystem (DIS) gor det mojligt for en upphandlande myndighet eller
enhet att fa tillgang till ett sarskilt brett urval av anbud, och pa sa satt utnyttja
konkurrensen pa basta satt vid inkop av sadant som kops ofta. DIS ar inte begransat till
de ursprungliga avtalsparterna pa samma satt som ramavtal, utan nya leverantorer kan
ansluta efter hand.

2. Omfattning
Denna DIS omfattar analys- och utvarderingstjanster inom foljande delomraden;
A. Regional tillvaxtpolitik, innefattande insatser for ett effektivare regionalt
tillvaxtarbete och analys av regional utveckling.
B. Naringspolitik, inklusive insatser for att minska foretagens regelborda och
forenkla foretagens myndighetskontakter, starka foretagens konkurrenskraft
och utveckling av langsiktiga forutsattningar for foretagande och naringsliv och
analys av naringslivets utveckling.
C. Betydelsen av hallbarhetsaspekter for att starka saval regional tillvaxt som
naringslivsutveckling och foretags konkurrenskraft.
Uppdragen inom analys- och utvarderingsuppdrag innefattar exempelvis:
•

Utvardering av de program, insatser och projekt som Tillvaxtverket genomfor
och har genomfort nationellt, samt inom europeiska regionala
utvecklingsfonden, inklusive europeiska struktur-och investeringsfonderna i
samverkan inom nuvarande och kommande programperiod.

•

Analys av naringslivets och olika branschers konkurrenskraft, innefattande
betydelsen av digitalisering, internationalisering, kompetensforsorjning,
forenkling inklusive foretagens kostnader till foljd av regler samt regionala
forutsattningar.

•

Forskningsoversikter, kartlaggningar och omvarldsanalys.

•

Process och metodstod, operationalisering, design och metodologiskt upplagg,
kvalitativa och kvantitativa undersokningar, test och experiment.

•

Larande, inklusive sakerstallande av utvarderingars och analysers
anvandbarhet, medverkan i kunskapsutveckling och larandeprocesser,
erfarenhetsutbyte och spridning och systematisk aterforing av resultat.

3. Inför avropet.
Vanligen informera via mejlenhetschef for Analys infor planerat avrop av analystjanst
respektive enhetschef for Uppfoljning och utvardering infor planerat avrop av
utvarderingstjanst.

4. Om avropsprocessen
Avrop pa det DIS sker via fornyad konkurrensutsattning. Avropsforfragan ska skickas till
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samtliga leverantorer som ingar i DISen.
Forfragan skickas ut elektroniskt via e-Avrop. Handlaggaren behover en upphandlares
hjalp for att skicka avropsforfragan. Kontakta upphandlare for att for stod med detta.
Handlaggaren bor utga fran mallar vid framtagandet av avropsforfragan, se;
• bilaga 2. Avropsblankett, samt
• bilaga 6. Uppdragsavtal

5. Stöd vid avrop
Forutom denna snabbguide finns bland annat foljande stoddokument (bilagor);
2.
3.
4.
5.

Avropsblankett – Mall till avropsforfragan
Vagledning – saker att tanka pa vid avropsforfragan
Kravkatalog – Summering av vilka krav som kan stallas vid avropsforfragan
Uppdragsavtal – Mall for de kommersiella villkoren till avropsforfragan. Denna
mall ska fyllas i och bifogas med avropsforfragan.

Las mer om Tillvaxtverkets upphandlingsriktlinjer har
Vid fragor, kontakta upphandling
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