Förklaring DIS – Dynamiskt inköpssystem
Vad är ett dynamiskt inköpssystem?

Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk metod för upphandling.
Till skillnad från ett ramavtal så är dynamiskt inköpssystem öppet för nya leverantörer att ansluta sig
till under hela systemets giltighetstid, så länge de uppfyller kvalificeringskraven. Det finns ingen
skyldighet för leverantörerna i ett dynamiskt inköpssystem att lämna anbud på en enskild
anbudsinbjudan och leverantörer kan även lämna systemet. Det ökar möjligheterna för nystartade,
små- och medelstora företag samt lokala leverantörer att konkurrera om kontrakten över tid.
Det finns ingen förbestämd gräns för hur lång giltighetstid ett dynamiskt inköpssystem får ha utan
det är upp till den upphandlande organisationen att själv bestämma en lämplig giltighetstid för
systemet.
Att systemet ska drivas helt elektronisk innebär bland annat att all kommunikation i ett DIS ska vara
elektronisk. Muntlig kommunikation får inte användas.
Ett dynamiskt inköpssystem är öppet för nya leverantörer under hela systemets giltighetstid och den
upphandlande organisationen kan marknadsföra sitt dynamiska inköpssystem löpande för att få in
fler lämpliga leverantörer i systemet.
Dynamiskt inköpssystem gör det möjligt för en upphandlande organisation att få tillgång till ett brett
urval av leverantörer, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av sådant som
köps regelbundet. På marknader som är under snabb utveckling kan upphandlande organisationer
genom dynamiskt inköpssystem effektivt köpa in de senast utvecklade lösningarna och produkterna.
Den organisation som driver ett dynamiskt inköpssystem får inte ta ut någon administrativ avgift från
en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.
källa: https://www.upphandlingsmyndigheten.se

Hur går det till då?

Dynamiskt inköpssystem delas in i två faser.
Leverantören ska i första fasen uppfylla kvalificeringskraven som anges i upphandlingsdokumentet.
När den upphandlande organisationen har godkänt leverantören kommer nästa fas – en
anbudsinbjudan / förnyad konkurransutsättning inom det område som leverantören har valt att ange
i första fasen. Anbudsinbjudan kommer att ske löpande så snart behov uppstår och med kort varsel.
Det är i den första fasen som leverantören ska ange hur kvalificeringskraven uppnås.
Det är i den andra fasen, anbudsinbjudan, som bland annat tid och pris ska anges från leverantören.
Om leverantören behöver ändra sitt anbud (första fasen), exempelvis lägga till ett
utbildningsområde, lämnas ett nytt anbud in i systemet som ersätter det gamla. En antagninsprocess
startar då för att godkänna leverantören på nytt.

Anbudsinlämning som e-anbud

Inlämning av anbud ska ske som e-anbud direkt på www.kommersannons.se/elite.
Följ systemets instruktioner. För frågor om hur anbud lämnas kan teknisk support erhållas av
systemleverantören Primona vardagar 08:00-17:00, dag före helg 08:00-13:00. Använd i första hand
funktionen "Kontakta oss" längst ned på sidan. Det går också att ringa på 08-6123453.

