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Solcellslösningar - solcellsanläggning
Dynamiskt inköpssystem

Enkelhet

• Genom väl utvecklade mallar och andra stöddokument har vi förenklat 
upphandlingsprocessen. Vi erbjuder också stöd och vägledning i framtagandet av 
upphandlingsunderlagen. 
Dynamiskt inköpssystem (DIS)  innebär att enkelheten kombineras med flexibilitet för egna 
krav och önskemål. Vi annonserar, utvärderar och tar fram förslag till tilldelningsbeslut.

•

Hållbarhet

• Solenergi bidrar till den fossilfria omställningen och är ett hållbart val.

• Samtliga kvalificerade leverantörer bedriver ett systematiskt miljöarbete. I er upphandling 
kan ni använda utvärderingskriterium för bl.a. kemiskt innehåll och EPD. 

• Vi arbetar aktivt med uppföljning av leverantörernas försörjningskedjor.

Effektivisering

• I vår leverantörspool finns stora, rikstäckande, aktörer såväl som mindre, lokala, aktörer. 
Detta borgar för god konkurrens och många anbud i upphandlingar. 

Innovation

• DIS möjliggör för nya leverantörer att ansluta sig löpande. Den tekniska utvecklingen inom 
området går snabbt och DIS möjliggör även att nya tekniker introduceras och erbjuds 
löpande. 

Digitalisering

• För uppföljning av anläggningens prestanda och status kan dataloggar installeras. Dessa 
displayer kan med fördel placeras publikt, så att miljönyttan presenteras för många. 

Avtalsuppföljning

• Löpande uppföljning av 
leverantörernas 
försörjningskedjor. 
Uppföljning av övriga krav efter 
ca 18 månader, därefter 
regelbundet med ca 24 
månaders intervall.

Anbudsområden

• Det finns en stor flexibilitet som 
gör att uppdrag kan avse alla 
typer av solcellsanläggningar. 

• Framtagna underlag gäller 
takanläggningar då de är mest 
förekommande.

• Om uppdraget gäller annan typ 
av anläggning kan beställaren 
själv komplettera med aktuella 
krav.

Löptid

• DIS:et löper  till 2030-02-11 med 
möjlighet till förlängning

Avropsförfarande

• DIS-upphandling steg 2

Leverantörer

1. För närvarande är 16 
leverantörer kvalificerade till 
DIS:et. Nya leverantörer kan 
kvalificera sig löpande.

Omfattning

• Totalentreprenad avseende 
etablering av solcellsanläggning. 

Leveransvillkor

• Ställs av beställare. Mallarna 
innehåller förslag som kan 
anpassas efter beställarens 
önskemål
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Omfattning

• Totalentreprenad avseende solcellsinstallationer.

• Stöd genom hela processen i form av mallar och instruktionsmaterial, men 
också genom personligt stöd och vägledning.

• Adda Inköpscentral utför bland annat kvalitetssäkring av underlagsmaterial, 
annonsering, hantering av frågor och svar under anbudstiden, utvärdering av 
inkomna anbud samt framtagande av förslag till tilldelningsbeslut. 

• Revision av hållbarhetskrav och övriga krav sker systematiskt, med start cirka 
18 månader in i DIS.et.

Fördjupning

• DIS:et öppnar för att upphandla enskilda anläggningar eller optioner för 
löpande avrop av flertalet anläggningar över tid. 

• Genom väl utvecklade mallar och rådgivning är vår strävan att göra det så 
enkelt som möjligt för dig som beställare.

• Flexibilitet att använda våra färdiga mallar, eller att ändra i mallarna efter 
enskilda krav och behov.

Hållbarhet

• Du som upphandlar solceller genom DISet har möjlighet att ge mervärden för 
produkter bedömda i ett byggvarubedömningssystem så som 
Byggvarubedömningen eller Sunda Hus, för miljövarudeklarationer typ III 
(EPD:er) och för produkter som inte innehåller skadliga kemikalier så som 
exempelvis PFAS. 

• Vi har tagit fram en riskanalys för mänskliga rättigheter utifrån tillverkning av 
solceller. Analysen har delats med leverantörerna som också genomgått en 
utbildning i frågor gällande hållbara leveranskedjor.
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