Tillsammans utvecklar
vi den offentliga affären
Information från Upphandlingsmyndigheten

Offentliga inköp påverkar Sveriges välfärd – vi behöver därför
tillsammans tillvarata möjligheterna att utveckla den offentliga affären. För att på bästa sätt dra nytta av konkurrensen på
marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentlig
verksamhet följa vissa bestämmelser vid upphandling. Detta
framgår av reglerna för offentlig upphandling.

► 					

Arbetar du inom offentlig verksamhet?
Tänk på följande:
u

Du får och bör prata med leverantörerna!
Bjud in leverantörerna till dialog före, under och efter
upphandling. Det finns flera olika sätt att föra både
muntlig och skriftlig dialog.

u

Ta reda på mer – genom marknadsanalys och
intern samverkan mellan upphandlare,
verksamhetsrepresentanter och brukare.
Lägg tid på det förberedande arbetet – det lönar sig!

u

Gör det möjligt för leverantörerna att föreslå lösningar
på verksamhetens behov, till exempel genom
funktionskrav och dialog.
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Offentlig upphandling finns till för att:
Främja fri rörlighet för varor och tjänster och rättvis konkurrens
inom EU.
u Skapa tydliga spelregler för upphandling som motverkar korruption
så att rätt leverantör tilldelas kontrakt utifrån givna förutsättningar.
u Underlätta för företag att göra affärer med offentlig verksamhet.
u Använda våra skattemedel på ett kostnadseffektivt sätt.
u

Är du företagare och vill leverera till offentlig
verksamhet? Tänk på följande:
		u
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u

Ta initiativ till en tidig dialog och
berätta om dina varor och tjänster.
Gå på myndigheters företagarträffar,
svara på RFI:er och externa remisser,
håll dig uppdaterad på upphandlingsannonser, prenumerera på nyhetsbrev etc.

Läs igenom hela underlaget för upphandlingen.
Ställ frågor om oklarheter – ju tidigare desto bättre!
För att kunna lämna ditt bästa anbud behöver du ha all
nödvändig information om upphandlingen och behovet.
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OFFENTLIGA INKÖP I SIFFROR
u Inköpen omfattar 634 miljarder kronor per år.
u Motsvarar 1/5 av Sveriges BNP.
u Upphandlingsreglerna omfattar 4 100 organisationer.
u Det annonseras 18 000 upphandlingar varje år.
u 7 av 10 upphandlingar görs av kommunerna och

deras bolag.
u Det lämnas i snitt 4,4 anbud per upphandling men

vanligast är 2 anbud.
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DIALOG OCH INNOVATION PÅ VÅR WEBB

Kontakta oss på e-post:
dialog@uhmynd.se

Box 1194, SE-171 23 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 10, Solna
Telefon: 08-586 21 700
E-post: info@uhmynd.se
upphandlingsmyndigheten.se
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Besök gärna vår webbplats för mer information, inspiration
och stöd i dessa frågor:
www.upphandlingsmyndigheten.se/dialog-och-innovation

