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Utvärderings och analystjänster.
Vägledning
Detta dokument ger en praktisk vägledning om hur ni ska göra för att göra avrop på
det dynamiska inköpssystemet (DIS).
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1. Förberedande arbete
Kontrollera om ert behov av kompetens finns inom nagot av DIS;ens
kompetensomraden samt vilken kompetensniva som ar aktuell. Titta i bilaga 4.
Kravkatalog - for stod vid definition av konsultprofil.
Nedan foljer en checklista over saker som ni bor tanka pa under det forberedande
arbetet.
1.1 Steg 1 - Behovsanalys
•
•

Kartlaggning av intressenter – Vilka bor vara med i bestallargruppen? Bjud
in gruppmedlemmar och rollfordela.
Ha uppstartsmote, Kartlagg- och diskutera era behov

1.2 Steg 2 - Nulägesanalys
•
•
•

Har vi ett befintligt kontrakt, vad funkar och vad funkar inte i detta avtal?
Forbattringsmojligheter? Nar gar kontraktet ut? Ev. optioner?
Kontrollera befintliga krav i DIS;en (se bilaga 4. Kravkatalog)– ar denna DIS
relevant for detta uppdrag?
Kartlagg ev mojligheter och risker (sk. S.W.O.T1- analys). Hur minimerar vi
ev. risker och hur okar vi ev. forbattringspotential?

1.3 Steg 3 - Marknadsanalys
•
•
•

Skanna marknaden – Kan leverantorerna i DIS;en tillhandahalla vart behov?
Kommunikation med leverantorer – via mejl, telefon eller moten.
Begar skuggoffert – sa som prisuppgifter och leverantorens forslag pa
uppdragets genomforande

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

2. Avropet och avropsprocess
2.1. Beslut om inköp
Nar ni har genomfort forarbetet sa kan ni ta fram ett beslut om inkop. Mall for denna
finns i Word under #upphandling. Fyll i formularet utefter formularets angivelser och
skicka denna till registraturen@tillvaxtverket.se for digital signering och diarieforing.

2.2. Avropsblankett
Utga garna fran avropsblanketten vid framtagandet av avropsforfragan, se bilaga 2.
Avropsblankett.

2.3. Avropsförfrågans innehåll
Nedan ges en checklista pa uppgifter som bor finnas med i en avropsforfragan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgift om DIS med diarienummer, som avropet avser
Diarienummer pa avropet
Namn, adress- och kontaktuppgifter till Tillvaxtverket och bestallare
Avropssvarets giltighetstid
Tidpunkt nar avropssvar ska vara inlamnade
Hur eventuella kompletterande fragor pa innehallet i avropsforfragan
hanteras, till exempel sista datum for fragor och svar
Kontraktets giltighetstid (avtalsperiod), eventuella optioner och
forlangningsklausuler
En kort allman beskrivning av den verksamhet som er avdelning/enhet
bedriver
Syftet och malsattningen med avropet
En beskrivning av den nuvarande losningen eller den nuvarande miljon och
om den paverkar eller paverkas av avropet
Beskrivning av uppdraget, dess omfattning och tidsperiod, vilka volymer
som avses, inklusive eventuella optioner
Beskrivning av hur uppdraget ska levereras och redovisas
Hur ersattning ska utga, till exempel som fast pris, lopande timpris,
faktureringsplan
Ange i avropsforfragan konsultens placeringsort och om uppdraget kan
innebara resor
Hur offererade priser ska redovisas i avropssvar
Hur ev. underleverantorer ska redovisas i avropssvar
Kravspecifikation, dvs. de krav som den avropande myndigheten vill stalla
pa avropade tjanster
Beskrivning av vilka uppgifter och underlag som ska inga i
ramavtalsleverantorernas avropsvar, t.ex. CV:n for offererade konsulter och
referenser
Beskrivning av den utvarderingsmodell som tillampas, inklusive viktning av
de utvarderingskriterier som kommer att anvandas vid tilldelning av
kontrakt
Hanvisning till uppdragsavtalets kommersiella villkor
Eventuella krav pa elektroniska fakturor och bestallningar

2.4. Kravställning
Ange krav pa ett sa tydligt och detaljerat satt som mojligt. Se bilaga 4. Kravkatalog for
hjalp vid utformande av krav pa konsulttjansten och uppdragets genomforande. Krav
kan aven formuleras som tilldelningskriterier.
Var tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat ni forvantar er. Tydliggor vad ni som
bestallare ska bista och ansvara for samt vad som ar Leverantorens atagande och ansvar.
Ange tydligt i avropsforfragan hur utvardering kommer att goras. Om ni formulerar krav
som tilldelningskriterier anger ni vilken utvarderingsmodell som ska tillampas samt vad
som kravs for en viss poang eller bedomning.
Nar ni forfattar er avropsforfragan sa ar det ocksa viktigt att ni stammer av att kraven i
avropsforfragan inte strider mot kvalificeringskraven som stallts pa leverantorerna i
DIS;en, se bilaga 5. Krav- och svarsformular. Anvand istallet uppdragsspecifika krav som
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ar direkt kopplat till uppdraget som ska utforas. Komplettera garna med
kompletterande kompetenskrav pa konsulten, ex. Avser uppdraget en analys over
plastatervinning i Sveriges regioner – stall da krav pa att konsulten ska ha erfarenhet
och kompetens inom datainsamling och atervinning.

2.5. Avtal
Ett uppdragsavtal ska bifogas med avropsforfragan. I uppdragsavtalet faststalls de
kommersiella villkoren som ska galla under uppdragets genomforande.
Anvand er av mall 6. Uppdragsavtal for att skriva detta avtal. Var noga med att fylla i
uppgifter och villkor som ar specifika for det aktuella uppdraget, sa som; Avtalets
giltighetstid, avtalade priser, leveranstider, eventuella optioner. Mm.
Ett uppdragsavtal kan som langst vara 48 manader. I de fall ni tecknar
Personbitradesavtal (PUBA) eller dylikt ska dessa laggas som bilagor till avropsavtalet.

2.6. Skälig tidsfrist
Tiden for att lamna avropssvar ska vara skalig och ska faststallas med hansyn till
uppdragets komplexitet och omfattning samt den tid som Leverantorerna behover for
att hitta kandidater och lamna avropssvar. Vid stora komplexa avrop som kan vara
tidskravande att besvara kan en langre tidsperiod kravas jamfort med avrop av enklare
uppdrag. Nagon exakt tidsgrans gar inte att definiera men for att vara saker pa att fa
tillrackligt manga avropssvar bor svarstiden vara ca tva veckor

2.7. Utskick av avropsförfrågan
Avropsforfragan skickas ut elektroniskt via e-Avrop. Handlaggaren behover en
upphandlares hjalp for att skicka avropsforfragan.

2.8. Utvärdering av Avropssvar
Nar den angivna tidsfristen lopt ut ska inkomna avropssvar utvarderas. Kontrakt ska
tilldelas den Leverantor som har lamnat det basta avropssvaret pa grundval av de
kriterier som angetts i avropsforfragan. Forsok att genomfora utvarderingen sa snabbt
som mojligt. Det kan vara svart for Leverantor att ”lasa” en specifik offererad konsult for
ett visst uppdrag om utvarderingen drar ut pa tiden.

2.9. Förtydliganden i samband med utvärdering
Vid oklarheter i Leverantorens avropssvar kan ni begara in skriftliga
fortydliganden. Observera att Leverantoren inte far lagga till nya uppgifter
eller gora vasentliga forandringar.

2.10.

Tilldelningsbeslut

Nar utvarderingen ar klar och ni utsett ett vinnande avropssvar tar ni fram ett
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tilldelningsbeslut som skickas till alla Leverantorer som lamnat avropssvar. Till
beslutet bor ni bifoga en rapport over utvarderingen dar det framgar hur
Leverantorernas kravuppfyllnad bedomts och motivering om nagot krav inte
bedomts vara uppfyllt. Detta kan vara viktig aterkoppling till Leverantorerna
infor kommande avrop.
Mall till tilldelningsbeslut aterfinns i Word under mapp #Upphandling. Fyll i denna mall
och mejla till registraturen, sa skickas beslutet vidare for digital signering.

2.11.

Frivillig avtalsspärr

Vi rekommenderar att ni anvander er av frivillig avtalssparr for att undvika eventuell
framtida ogiltighetstalan av kontrakt. Avtalssparren ska galla i 10 dagar fran det att
tilldelningsbeslutet har publicerats. Avtal kan tecknas den 11; e dagen. For mer info; se
20 kap. 1–2 §§ LOU – Avtalssparr
Nar avtal har signerats av behorig firmatecknare fran bagge parter sa kan ni placera er
bestallning.

2.12.

Avtalshantering

Nar avtalssparr har utgatt (enligt ovan) sa kan ni teckna avtal med leverantor. Utga fran
framtagen mall- ”Bilaga 6. – Uppdragsavtal”, som framtagits enligt punkt 2.5.

2.13.

Eventuellt avbrytande 3.16 av avrop

Det ar mojligt att avbryta en avropsforfragan forutsatt att det foreligger sakliga skal och
att dessa ar forenliga med LOU, till exempel om det har tillkommit omstandigheter som
inte var kanda vid tidpunkten for avropet eller om forutsattningarna for avropet pa
annat satt vasentligen har forandrats. Skalen till ett beslut om avbrytande maste anges
och kunna motiveras da beslutet kan bli foremal for en provning i domstol. Samtliga
tillfragade Leverantorer ska meddelas att avropet avbrutits.

2.14.

Endast ett eller inga avropssvar

Om det vid svarstidens slut endast har inkommit ett avropssvar, kan ni valja att anta
avropssvaret eller avbryta avropsprocessen pa grund av bristande konkurrens.
Om inget avropssvar uppfyller stallda krav ska samtliga tillfragade Leverantorer
meddelas om att ni inte har for avsikt att teckna kontrakt med nagon Leverantor.

3. Rutiner för dokument- och ärendehantering för avrop (DIS)
•
•
•
•
•
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Arendet initieras genom beslut om avrop
Ange titel: Avrop genom fornyad konkurrensutsattning ……”
Hanvisning till arende A 2019-728
Ingatt avtal/kontrakt – avtalsarende upprattas alt. registreras i pagaende
avropsarende?
Avropsarendet avslutas efter komplett leverans, en tidsperiod mellan 6
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•

manader upp till 2 ar. Dock kan langre tider forekomma p.g.a. omfattande
utvarderingar, som langst 6-7ar
Upphandlande enhet ansvarar for registrering, avslut och arkivering av
avropsarendet?

4. Allmän information om upphandling och stöd
Allman information om upphandling finns b.la pa foljande platser;
•
•
•

Tillvaxtverkets intranat
Upphandlingsmyndigheten
Konkurrensverket

Ni kan lasa mer om Tillvaxtverkets riktlinjer for upphandling har:
•

Tillvaxtverkets riktlinjer

Om ni ar i behov av stod sa kan ni ta kontakt med Tillvaxtverkets upphandlare, via mejl
eller telefon;
•
•
•
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