
FÖRETAGARE
Bli leverantör till offentlig sektor



Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till 
våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det stora affärs-
möjligheter vare sig ditt företag är litet eller stort. Vår ambition på Inköp 
Gävleborg och i medlemskommunerna är att så många företag som möjligt ska 
kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som annonseras.
Du kan vara en av dem som är med och slåss om avtalen.

  

Guide till avtalen

Det är enkelt att hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella, något som kan 
vara lönsamt för dig och ditt företag. Att vara med och lämna anbud till offentlig 
sektor kräver visserligen lite mer arbete än om du säljer direkt till en privat kund 
men kan i gengäld ge dig både tillväxt och stabilitet i ditt företag om du får ett 
avtal.  I de flesta fall är det heller inte så svårt som man tror och hjälp finns alltid att 
få i vår kundtjänst om du känner dig osäker. Fördelen är också att om du gjort det 
en gång, ser processen i princip likadan ut nästa gång. 

Här förklarar vi kortfattat vad du möts av när du vill ta reda på vilka upphandlingar 
som är aktuella, vad de innefattar, vad du ska tänka på om du vill vara med och 
lämna anbud samt om du slutligen får ett avtal.
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Hittar du en upphandling som intresserar dig behöver du skapa ett konto i Kommers 
Annons för att få tillgång till mer information och underlaget i upphandlingen. Genom 
att skapa ett konto har du också möjlighet att prenumerera på alla nya upphandlingar 
som annonseras. Att skapa ett konto är kostnadsfritt och du behöver bara göra det en 
gång. Hur du gör ser du under fliken ”Företagare”  och sedan ”Skapa konto” på 
www.inkopgavleborg.se.

Då du skapat ditt konto kan du gå in och anmäla ditt intresse för upphandlingen. Att 
anmäla intresse förbinder dig inte till upphandlingen utan ger dig helt enkelt möjlighet 
att ta del av underlaget och följa de frågor som ställs av andra intressenter eller själv 
ställa frågor. Alla frågor som inkommer samt svaren som sedan ges av upphandlaren får 
du sedan till din e-postadress liksom eventuella ändringar i underlaget. 

TA REDA PÅ MER OM EN UPPHANDLING

VAR SER JAG AKTUELLA UPPHANDLINGAR

Gå in på www.inkopgavleborg.se och klicka på ”Företagare”.

Här väljer du ”Logga in i Kommers”.

I menyn till vänster väljer du ”Intresseanmälan” och därefter ”Anmäl intresse”.

När du loggat in med dina uppgifter ser du ett antal rutor i olika färger. Klicka där 
på ”Pågående upphandlingar” så ser du alla annonserade upphandlingar. 

Klicka på den upphandling som intresserar dig

Via vår hemsida, www.inkopgavleborg.se, 
kan du se alla upphandlingar som 
annonserats. Gå in på ”Företagare” och titta 
under rubriken ”Aktuella upphandlingar”.  
Klickar du på någon av upphandlingarna eller 
väljer att gå vidare till ”Se alla upphandlingar”, 
slussas du automatiskt vidare till vår avtals-
databas Kommers Annons. Här presenteras en 
lista över alla upphandlingar som pågår samt 
en översikt av vad de innefattar.

SKAPA ETT KONTO
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I och med din intresseanmälan blir alla dokument som hör till upphandlingen till-
gängliga för dig.



HUR LÄMNAR JAG ANBUD?4

att

tänka

på:
Börja i tid

Ha koll på sista anbudsdag och sista dag för frågor

Du har eget ansvar att bevaka annons med underlag till den 
sista annonsdagen:
- Använd e-anbud som kan ändras till den sista minuten

Läs noga och förstå vad du lämnar anbud på:
- Viktigt är att svara upp på de frågor och krav som ställs
- Vad har du som tillför unikt värde i efterfrågad vara eller tjänst
- På vilket sätt svarar ditt erbjudande mot det som efterfrågas

Ställ frågor om du är osäker 

Låt någon annan gå igenom ditt anbud

Anbud lämnas alltid in på heder och samvete

Hur man lämnar anbud varierar mellan olika upphandlingar men vanligast idag och 
det vi rekommenderar är att du skickar in ditt anbud elektroniskt. 
Då du gjort en intresseanmälan för en upphandling i Kommers Annons får du 
tillgång till underlaget under rubriken ”Förfrågningsunderlag”. Under fliken ”Anbud” 
finns också angivet hur du ska lämna ditt anbud. I vissa upphandlingar finns ett 
anbudsformulär direkt i Kommers, som du följer och fyller i steg för steg. 
Andra gånger består anbudet av olika dokument som du laddar ner, fyller i och sedan 
returnerar till Inköp Gävleborg.  



E-HANDEL

E-FAKTURA

Ett antal kommuner har idag infört 
inköpssystem som fungerar på samma sätt 
som om du skulle beställa ifrån IKEA, Clas 
Ohlson eller HM via internet.
För beställarna ger det en bättre överblick 
av sortimentet och för dig som 
leverantör är det ett bra sätt att synliggöra 
dina varor eller tjänster. I och med inköps-

kommunerna som har inköpssystemet ingår det i ditt avtal att du ska skicka in en 
bilaga över ditt sortiment och dina priser för att det ska vara beställningsbart i 
systemet. Hur du går till väga finner du på vår hemsida www.inkopgavleborg.se 
under fliken ”Företagare” och sedan ”E-handel”. 

systemet blir det också enklare för beställaren 
att göra sina inköp vilket sannolikt även gynnar dig 
som leverantör. Får du ett avtal med någon av

Inköp Gävleborgs  medlemskommuner tar idag emot fakturor elektroniskt. 
Att skicka e-fakturor innebär för dig som företagare inte bara att du bidrar till en 
bättre miljö utan ger också långsiktiga ekonomiska besparingar och säkrar att 
uppgifterna blir korrekta när informationen skickas direkt mellan systemen.  

Vi hjälper er igång med anslutningen till e-faktura och på vår hemsida hittar du en 
lista över operatörer som tillhandahåller e-handelstjänster:
Gå in på ”Företagare” och sedan ”E-faktura”.



NÄR AVTAL TECKNATS

KORT OM LOU KONKURRENS OCH UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

När du fått ett avtal är det lite olika hur det sedan fungerar. Ibland är det en ensam 
leverantör som får avtalet och i andra fall tecknas avtal med flera leverantörer.
Finns det flera leverantörer rangordnas ibland avtalen. Vid tilldelningen innebär det 
att en leverantör rangordnas som nummer ett och på så vis är den som kommunen 
i första hand ska vända sig till vid beställning. Utifrån olika kriterier kan beställaren 
sedan vända sig till nummer två o.s.v. 
En annan möjlighet då flera leverantörer ingår i ett avtal är att man använder sig 
av förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att man vid beställning tillfrågar 
samtliga leverantörer som fått ett avtal, och den som bäst svarar upp mot det som 
efterfrågas i just den beställningen får ordern.
Ibland finns både rangordning och förnyad konkurrensutsättning i ett avtal, och 
den förnyade konkurrensutsättningen genomförs då ofta när beställningen 
överstiger ett visst värde eller då man behöver ta hänsyn till andra kriterier som är 
avgörande för inköpet. Dessa kriterier är alltid angivna i avtalet.

De offentliga verksamheternas inköp görs med våra gemensamma skattemedel som 
ska tas till vara på bästa sätt. Inköpen regleras därför av Lagen om offentlig upphand-
ling, LOU, som baseras på EU-direktiv och finns till för att alla företag ska ha möjlighet 
att delta på samma villkor.

När en upphandling skall genomföras ska myndigheten sammanräkna samtliga inköp 
av en vara/tjänst under ett kalenderår. Därefter anpassas upphandlingsförfarandet 
efter det beräknade värdet.
En av grundtankarna med offentlig upphandling är att alla ska ha möjlighet att 
konkurrera om affärerna på samma villkor.  Är upphandlingen av lågt värde anses inte 
affären ha vare sig nationellt eller internationellt intresse och det finns inget krav på 
att den ska annonsernas.  I dessa upphandlingar är också förfarandet mindre komplext 
än i upphandlingar med högre värde.  För att synliggöra även dessa upphandlingar 
och uppmuntra mindre företag att delta i de offentliga affärerna har dock samtliga 
Inköp Gävleborgs medlemskommuner tagit beslut på att alla upphandlingar över 
100 000 SEK ska annonseras. Upphandlingar som idag överstiger ca 500 000 SEK anses 
däremot vara av intresse för även andra leverantörer och olika tröskelvärden avgör 
sedan om upphandlingen ska annonseras nationellt och även internationellt.

Vill du veta mer om olika upphandlingsförfaranden och tröskelvärden finns mer
information på vår hemsida, ww.inkopgavleborg.se. Gå in på ”Företagare”  och sedan
”Så går upphandling till”.



UTBILDNINGAR

Tillsammans med kommunerna anordnar vi ibland utbildningar riktade mot 
företagare. Syftet är att informera om möjligheterna med upphandling, förklara 
anbudsförfarandet och vad det innebär att vara leverantör till offentlig sektor. 
Är du intresserad av att delta i våra utbildningar kan du hålla utkik på vår hemsida 
www.inkopgavleborg.se. Vill du att en sådan utbildning ska anordnas i just din 
kommun är du välkommen att kontakta oss på Inköp Gävleborg.

VÄLKOMMEN TILL KUNDTJÄNST
Har du frågor och funderingar kring 
upphandling är du alltid välkommen att 
kontakta vår kundtjänst.

Vi finns här för att svara på dina frågor 
och guidar dig rätt bland aktuella 
upphandlingar, anbud och underlag.

Öppettider: 
Må-fre kl. 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

010-471 30 01



Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby 
kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar  samt ger stöd och rådgivning åt 
kommunernas förvaltningar och bolag. 

Inköp Gävleborg genomför ca 400 upphandlingar/år och upphandlar bl.a. 
fastighetstjänster, livsmedel, kontorsmaterial, fordon, maskiner, mark, väg och 
anläggning,  kontorsmaterial, IT, vård, konsulter, hotell och konferens och mycket mer.

På www.inkopgavleborg.se/kontakt hittar du information om vem som kan hjälpa dig 
i just din upphandling då alla Upphandlare har ett specifikt område de arbetar inom.
Vårt huvudkontor ligger i Söderhamn, men vi finns också i Gävle och Hudiksvall.

Välkommen till oss på Inköp Gävleborg!

OM INKÖP GÄVLEBORG

Inköp Gävleborg
info@inkopgavleborg.se
Kundtjänst: 010 - 471 30 01
www.inkopgavleborg.se

Bollnäs, Gävle, Hofors, 
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn 

samt Älvkarleby


