
Dynamiskt inköpssystem
Vad är det och hur fungerar det i praktiken?



Dynamiskt inköpssystem

› Inte ett eget upphandlingsförfarande – följer selektivt förfarande
› Återfinns i 8 kap LOU
› Det finns ingen legal begränsning för hur lång ett DIS 

giltighetstid får vara
› Öppet för samtliga leverantörer under hela giltighetstiden
› Inga avgifter får tas ut från leverantörer som vill delta i/är parter 

i systemet 
› All kommunikation ska vara elektronisk, muntlig kommunikation 

får uttryckligen inte användas.



Inrättandet av DIS (steg 1)

Ansökningsinbjudan

- Vad DISet avser
- Giltighetstid
- Kategorier
- Kvalificeringskrav
- Tilldelningskriterier
- Om andra UM får 
använda det om IC 
driver det

Annons minst 30 dagar
Eventuell 

förlängning av 
utvärderingar

Fortlöpande 
annonsering

Ansökningar:
10 arbetsdagar för att utvärdera ansökan (oavsett när den inkommer)
Kan förlängas till 15 arbetsdagar

När samtliga ansökningar är utvärderade -> Specifik upphandling

Inget avtalsförhållande genom att vara part i systemet



Specifik upphandling (steg 2)

Anbudsinbjudan

(skickas till samtliga i 
DISet)

- Kravspecifikation
- Tilldelningskriterier 
preciseras

Minst 10 dagar till att lämna 
anbud Utvärdering Tilldelningsbeslut 

(frivillig avtalsspärr)

Kontrakt

Avtalsförhållande uppstår vid kontraktsskrivning



DIS under giltighetstiden

Ansökningar 
från 

leverantörer

Specifika 
upphandlingar

Utvärdering
Beslut

Utvärdering
Tilldelning

kontrakt



Vad innebär DIS i praktiken?

› Liknar en vanlig upphandling – men snabb process

› Krav på leverantören anges i annonsen
› Föremålet/tjänsten beskrivs i annonsen

– Ju mindre preciserad annons desto mer tid vid varje specifik 
upphandling och vice versa

› Föremålet/tjänsten kravställs i den specifika upphandlingen
› Inget avtalsförhållande genom part i DISet – avtalsförhållande i 

och med kontraktsskrivning



Dynamiskt inköpssystem
Tjänster - Socionomer



Lägesanalys
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Kostnad inhyrd personal (Mkr)

• Ramavtal med tre 
leverantörer

• Höga kostnader utanför 
budgetramen

• Ömsesidig uppsägning 
av avtal



Varför dynamiskt inköpssystem?

• Föränderlig bransch 
• Marknadsaktuella konkurrenskraftiga priser
• Ta del av ett större utbud
• Bättre konkurrens



Upphandlingsdokument

Kvalificeringsunderlag
• Grundläggande 

kvalificeringskrav
• Avtalsmall
• Systemets giltighetstid 6 år

Inbjudan att lämna anbud
• Specificera krav utifrån 

behov
• Pris och kvalitet
• Kontroll mot 

kvalificeringskraven



Intern process och ansvarsmatris

Kommunledningsnivå
Upphandlare

Förvaltningsnivå
Inköpssamordnare

Verksamhetsnivå
Chefer



Erfarenheter



Statistik

• 39 Ansökningar 
• 26 Kvalificerade i nuläget
• 7 Genomförda avrop
• 5 Offererade socionomer per efterfrågad socionom
• 44 000 kr



SKL Kommentus DIS för Bränslepellets

Ca 14 % bättre priser



Summering

› Öppet och flexibelt
› Snabb process från annons till köp
› Ansökningar kan ske flera gånger
› Sannolikt minskad risk för överprövning
› Resurskrävande - många ansökningar och anbud
› Systemstöd - förbättringspotential 



Framgångsfaktorer

• Genomarbetat kvalificeringsunderlag
• Proaktivitet i inbjudan att lämna anbud
• Planera administrationen
• Förankra i organisationen

” Jag tyckte det var bra med upphandling enligt DIS 
för då har även ett litet företag som jag en chans ” 
- anbudsgivare

”Snabbt, tillgängligt och enkelt ur ett 
verksamhetsperspektiv” - verksamhetschef
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