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Laddningspunkter 2018-2 
Dynamiskt inköpssystem

Enkelhet

• Det dynamiska inköpssystemet (DIS) innehåller ett utbud av laddningspunkter med 
kringliggande tjänster som tillgodoser de flesta behoven från normalladdning till 
snabbladdning. 

• Du får stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen.

• DIS är en upphandlingsplattform som gör det lättare för dig att anpassa inköp efter ert 
specifika behov.

Hållbarhet

• Hjälper dig i ambitionen att bidra till en bättre miljö i kommunen och nå målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta.

• Samtliga leverantörer uppfyller krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kvalitets-
och miljöarbete. Samtliga leverantörer har även implementerade rutiner för systematiskt 
miljöarbete.

Effektivisering

• Du kan effektivt köpa in de senast utvecklade lösningarna och produkterna. Stöddokument 
hjälper dig att precisera och anpassa vissa krav utifrån dina egna förutsättningar och mål.

• Du får tillgång till kvalificerade leverantörer inom sex olika kategorier.

Innovation

• Erbjuder dig lösningar och alternativ inom de olika kategorierna.

• Det går bra att ställa funktionskrav i systemet för att få alternativa och innovativa lösningar.  

Digitalisering

• Ett dynamiskt inköpssystem drivs som en helt elektronisk process.

Uppdragstyper

• Helhetslösning                   
(Hårdvara + tjänster)

• Enbart hårdvara

• Enbart tjänster

Avtalstid

2020-12-16 till 2026-12-13

Avropsförfarande

• Förfarandet är att likställa med 
en förnyad 
konkurrensutsättning.

• Du bjuder in samtliga 
leverantörer som godkänts som 
deltagare inom den kategori 
som motsvarar berörd 
upphandling att lämna anbud.

• Du kan tydliggöra 
förutsättningar och krav i färdiga 
mallar vid upphandlingstillfället.

Leverantör

• Är öppet och fritt för 
leverantörer att löpande 
ansluta sig till. 

• Alla leverantörer som uppfyller 
kvalificeringskraven ges 
möjligheten att listas bland 
kvalificerade leverantörer. 

• Leverantörer kan ansluta sig till 
en eller flera kategorier.

Pris 

• De anbud som uppfyller ställda 
krav kommer att utvärderas.

• Den leverantör vars anbud har 
det lägsta priset antas.

Anbudsområden/ 
Kategorier

1. Helhetslösning AC-laddning
2. Helhetslösning DC-laddning
3. Helhetslösning AC- och DC-

laddning
4. AC-laddare
5. DC-laddare
6. Tjänster
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Dynamiska inköpssystemets syfte

När användningen av elbilar ökar i Sverige, ökar också behovet av 
laddningspunkter till elbilar och laddhybrider. Syftet med Laddningspunkter 
2018-2 är att hjälpa dig på vägen till en fossiloberoende fordonsflotta och bidra 
till en bättre miljö i din kommun.

Målet är att DISet ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med 
kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från 
normalladdning till snabbladdning. Detta för att du både ska kunna 
komplettera befintlig laddinfrastruktur och kunna planera för dina kommande 
behov av laddningspunkter.

Bland annat en ekonomisk, social och miljörevision. 

Fördjupning av nyttor

Samtliga stora som små aktörer på leverantörsmarknaden har möjlighet att 
leverera inom DISet, förutsatt att de uppfyller kvalificeringskraven. 

De olika kategoriernas innehåll:

1 - Helhetslösning AC-laddning: Allt som rör AC-laddning av fordon, från 
installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. Hårdvara samt 
alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten ingår.
2 - Helhetslösning DC-laddning: Allt som rör DC-laddning av fordon, från 
installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. Hårdvara samt 
alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten ingår.
3 - Helhetslösning AC- och DC-laddning: Allt som rör både AC- och DC-
laddning av fordon, från installation till drift, underhåll, betallösning och 
uppföljning. Hårdvara samt alla relevanta tjänster som är kopplade till 
laddningspunkten ingår.
4 - AC-laddare: Här är det möjligt att enbart upphandla AC-laddare utan 
tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för dig som vill komplettera en 
befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.
5 - DC-laddare: Här är det möjligt att enbart upphandla DC-laddare utan 
tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för dig som vill komplettera en 
befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.
6 – Tjänster: I denna kategori är det möjligt att enbart upphandla tjänster 
kopplade till laddningspunkten. En tjänst kan exempelvis avse drift, underhåll, 
identifiering av vem som laddar, betallösning, lastbalansering eller service och 
kundsupport.

Avtalsuppföljning

Som rutin följer Adda Inköpscetral upp ramavtalet när det löpt 6 månader, 
därefter var 12:e månad.

Laddningspunkter 2018-2 DIS

Revision


