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Kan man som småföretagare, se vilka kvalificeringskrav man måste uppfylla för att 

delta i en upphandling av varor, på Växjö kommuns hemsida? 

Svar: På denna länk finns aktuella upphandlingar: 

https://www.opic.com/org/vaxjo_kommuns_upphandlingar/. Ni registrerar er första 

gången och därefter kan ni logga in och se vilka krav som gäller för respektive 

upphandling. Vissa krav ställer vi alltid, som exempelvis vår uppförandekod.  

 

Vad ska man använda för program? 

Svar: Växjö kommun och våra flesta bolag använder idag TendSign. Det är webbaserat 

och kostar inget att använda. Du kan registrera dig i TendSign här. Vissa av våra 

kommunala bolag använder upphandlingsverktyget E-avrop, och då kan du registrera 

dig i e-avrop här. 

 

Kan ni inte sammanfatta allt allmänt som är med i alla anbud för sig och precisera det 

specifika för just den nu aktuella förfrågan? 

Svar: Det som finns med i alla upphandlingar är de s.k. kvalificeringskraven - ex. 

ekonomisk kapacitet och teknisk förmåga och kapacitet, miljöarbete och 

kvalitetssäkring. Utöver det ställs krav på det som ska levereras, och dessa krav skiljer 

sig beroende på vilken produkt/tjänst som upphandlingen avser. 

 

 

https://www.opic.com/org/vaxjo_kommuns_upphandlingar/
https://tendsign.com/
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Om ett anbud inte uppfyller ställda SKA krav. Förkastas anbudet då? 

Svar: Ja, det gör det - om det inte är ett uppenbart misstag. Vi har mycket begränsade 

möjligheter att komplettera efter sista anbudsdag.  

 

Det här med lika behandling - då finns de regler kring vad som ska vara med i varje 

sektion av de obligatoriska kraven, så som miljösektionen som alltid finns med? 

Svar: Det som finns med i alla upphandlingar är de s.k. kvalificeringskraven - ex. 

ekonomisk kapacitet och teknisk förmåga och kapacitet, miljöarbete och 

kvalitetssäkring.  

 

Ibland avbryts upphandlingar. Detta kan kosta oss anbudsgivare ganska mycket ogjort 

arbete. Får ni avbryta hur som helst? 

Svar: Nej, det måste vara något av stor vikt som inträffat. Det är den upphandlande 

organisationen som ska bevisa att det faktiskt föreligger sakliga skäl för avbrytande. 

Domstol har bedömt att sakliga skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara: 

bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell 

eller ett alltför högt pris. 

 

Vad gör man om kommunens svar inte följer LOU. 

Svar: Då vill vi gärna att man påtalar det. Det innebär ju en möjlighet att justera vårt svar 

om vi har gjort fel, alternativt att förklara grunderna för vår bedömning.  

 

Kan man återta sitt anbud under hela anbudstiden? 

Svar: Ja det går bra fram till och med sista anbudsdagen, därefter är ditt anbud bindande. 
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Hur lång tid har ni på er att utvärdera? 

Svar: Det beror på vad det är för typ av upphandling. I en "vanlig" upphandling är vår 

målsättning att inte ta längre tid för utvärdering än ni som anbudsgivare har haft för att 

lämna anbud. Mer komplexa anbud tar i regel längre tid att utvärdera, och även 

upphandlingsformen spelar roll för hur lång tid en utvärdering tar. Vi brukar ange en 

preliminär tidplan i våra upphandlingar.  

 

Hur vet man att man har ett godtagbart anbud? Meddelar ni om man har ett 

godtagbart anbud tidigt eller sker det samtidigt som beslutet fattats i upphandlingen? 

Svar: Det beror på vad det är som blivit fel. I vissa fall om en anbudsgivare kommer att 

diskvalificeras skickar vi meddelande och anbudsgivaren har en möjlighet att förklara 

sig. Om det är ett obligatoriskt krav som inte uppfylls lämnas besked om detta i det s.k. 

tilldelningsbeslutet 

 

I ramavtal kan det vara flera olika discipliner. Vill ni ha ett anbud för varje disciplin? 

Svar: Det beror på vad som står i underlaget, där ska det tydligt framgå. Där står hur 

många delar upphandlingen består av och hur många anbudsgivare som kommer att 

antas per del. 

 

Kan det finnas andra skäl att avbryta en upphandling, exempelvis att det blir för dyrt? 

Svar: Ja, det stämmer. Om ett anbud är för högt i förhållande till budget kan det vara skäl 

för att avbryta upphandling 
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Gör ni egna undersökningar om leverantörerna, t ex kollar deras hemsidor? 

Svar: Inför en upphandling gör vi en marknadsundersökning och då undersöker vi ofta 

flera företags hemsidor. När en upphandling är publicerad och vi har fått in anbud så är 

det enbart den information som lämnats in i anbudet som ligger till grund för tilldelning 

och avtal. Om anbudsgivaren har begärt sekretess på delar av sitt anbud - tittar vi ofta 

på hemsidan och ser om det som är begärt sekretess på finns öppet och då gör vi 

bedömningen att sekretess inte godtas. 

 

Vi brukar skicka in allt vi har som vi vill berätta om - det blir många bilagor - är det 

negativt? 

Svar: Det är onödigt att skicka med inte efterfrågade bilagor. Om det innebär 

motsägelsefulla uppgifter mot vad som står i anbudet finns risken att anbudet inte 

godkänns. 

 

Måste det alltid finnas med referenstagning? Vår bästa referens (som vi naturligtvis 

vill använda) blir nästan irriterad av att alltid få frågan om hen vill vara referens 

Svar: I vissa upphandlingar tillför referenstagning information om exempelvis hur andra 

kunder har upplevt anbudsgivaren. Det är dock inte i alla upphandlingar vi har med 

referenser.  

 

Är inte referenser en ny sorts svågerpolitik (dvs man väljer referenser man känner 

och är lite kompis med?) Ett stort företag har betydligt lättare att ta fram t ex 5 

referenser. 

Svar: Vi försöker att kontrollera så långt som möjligt. E-postadress till referensen ska ex. 

ha koppling till referensföretaget. Vi kan även ringa och kontrollera med 



Frågor och svar från Upphandlingsskolan del 2 

referensföretaget (inte personen) att angiven referent har kännedom om tjänsten som 

efterfrågas. Det är mycket sällan vi ställer krav på 5 referenser.  

 

Är det alltid 10 dagar som gäller som avtalsspärr efter tilldelning? 

Svar: Om den 10:e dagen infaller på en helgdag förlänger vi alltid till efter helgen.  

 

Kan man fråga vad får vi för den här summan pengar? 

Svar: Man kan ha fast pris och då utvärderas egentligen bara på kvalitet. 

 

Varför utvärderar ni ofta pris på produkt eller tjänst och inte det mest ekonomiskt 

fördelaktiga för kommunen? 

Svar: Det är ungefär 50/50 i upphandlingarna. Om vi utvärderar endast på pris ställs 

höga obligatoriska kvalitetskrav, vilket innebär att det utifrån de ställda kraven blir det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som vinner.  

 

Hur säkerställer ni att ni själva utvärderar era egna utvärderingskriterier på rätt 

sätt? 

Svar: Vi hjälps åt i teamet och bollar frågor mellan varandra. Under avtalsspärren efter 

tilldelning finns också möjlighet att kontakta oss om du som anbudslämnare tycker att vi 

har gjort fel i utvärderingen, då ser vi över det och om det visar sig att vi har gjort fel så 

gör vi en ny tilldelning.  

 

Måste ni skriva avtal om produkt eller tjänst om ni ser att det inte är den produkt 

eller tjänst ni hade tänkt er? 

Svar: Om produkten eller tjänsten inte uppfyller kraven antar vi den inte. 
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Kan man tänka sig att om man en gång fått godkänt och bra poäng på ett skallkrav i 

en upphandling och exakt samma skallkrav och fråga kommer upp nästa upphandling 

att man kan kopiera sitt svar från föregående upphandling och vara säker på att det 

då även denna gång fungerar om det är inom samma år? tex fråga om miljöfrågan är 

alltid med. "så man inte behöver återuppfinna hjulet så att säga" i dessa 

standardfrågor om det ändå finns regelverk kring hur dem bedöms. 

Svar: Rent generellt kan vi säga att inte kopiera och klistra in. Det kan bli fel. Men om ni 

säkerställer att det är samma skallkrav och att kopieringen får med all information så 

finns det inget hinder för att arbeta så. Vi ger aldrig poäng på skallkrav - utan på de s.k. 

börkraven - de ger pluspoäng 

 

Om bolaget är utländskt är det ok med engelska? Har utländska bolag samma 

möjlighet? eller prioriteras lokala? 

Svar: Vi får inte prioritera lokala företag enligt lagen. Vi accepterar ibland ex. engelska 

beroende på vilken upphandling som är aktuell. Huvudregeln är att anbud kan lämnas på 

vilket som helst av EU-språken. En upphandlande myndighet har dock möjlighet att 

besluta vilket språk anbuden får lämnas på. 

 

Varför jobbar inte kommunen mer med funktionsupphandling vid inköp av 

produkter? 

Svar: Funktionsupphandlingar är ett område där vi kan utveckla vårt arbetssätt mer. Vi 

planerar att genomföra mer dialog med företag inför upphandlingar genom att 

genomföra marknadsanalyser. Där kommer förhoppningsvis fram om det finns nytänk 

inom aktuell bransch. Vi har en del projekt ute nu för anbudsgivning – mer info finns på 

denna länk https://www.vaxjo.se/sidor/hallbar-utveckling/diaccess.html  

 

https://www.vaxjo.se/sidor/hallbar-utveckling/diaccess.html
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