
SKL Kommentus Inköpscentral
Informationsmöte för leverantörer gällande DIS för solcellslösningar -

- solcellsanläggningar, - konsulter, - varukorg



Deltagare SKL Kommentus Inköpscentral AB

› Jan Jäderberg, avtalsansvarig

› Pernilla Jönsson, upphandlare

› Per Zackrisson, Regionalt Inköpsstöd



› Välkommen

› Syfte och mål med vårt möte

› Kort om SKI

› DIS- så fungerar det

› Steg 1 - Kvalificering av anbudssökande

› Steg 2 - Upphandling i DISet



Inbjudna 

Leverantörer som 
- är kvalificerande i första steget för DIS och vill veta mer om nästa steg

- kan vara intresserade av att lämna anbud och därför vill veta mer om DIS 
och om kvalificeringen



Syfte

> Ge deltagarna information om och svar på de frågor de har om 
Inköpscentralen, vår roll och funktion. 

> Ge deltagarna information om och svar på de frågor de har om DIS:en för 
solceller – hur man kvalificerar sig och hur processen för kundernas 
upphandlingar ser ut.

> Intressera deltagarna för att kvalificera sig och bli aktiva anbudsgivare i 
kommande upphandlingar



Kort om oss
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKL Kommentus AB



Därför erbjuder vi offentlig sektor avtal 

och tjänster inom inköp och HR.

Vi vill underlätta vardagen för våra kunder, 
frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart 

samhälle. 



Vi är ett affärsstöd till offentlig sektor 
Ett företag inom SKR

Inköpscentralen

Hjälper kommuner och regioner 
med ramavtal och dynamiska 

inköpssystem (DIS).

AffärsConcept
Strategisk rådgivning, stöd och 

utbildning inom offentlig 
upphandling och inköp.

HR- och chefsstöd
Strategiska digitala tjänster och
utbildningar inom HR-området 

samt tryckt material
– kvalitetssäkrat av SKR.



Ramavtal och DIS för våra kunder

› Vi ingår och förvaltar nationella och regionala ramavtal och 
DIS i eget namn och som ombud för främst kommuner, 
regioner och deras bolag.

› Vi arbetar kategoristyrt för vassare kompetens och djupare 
förståelse för varje kategoris förutsättningar och möjligheter.

› Vi erbjuder varor och tjänster från cirka 130 ramavtal inom 13 
kategorier. 

› Fler än 1 100 avropsberättigade kunder och ca. 900 leverantörer.



Varför nationell samordning?

Vi erbjuder våra kunder strategiskt stöd genom hela inköpsprocessen och tar fram 
ramavtal och dynamiska inköpssystem som tar hänsyn till ekonomisk-, social- och 
miljömässig hållbarhet

› Relevanta priser och effektivare administration 

› Specialistkompetens genom kategoristyrning

› Leverantörsdialoger för att bättre förstå marknaden 

› Hållbarhetsexperter säkerställer relevanta miljökrav och sociala krav 

› Systematiska uppföljningar av ramavtalens villkor 

› Vägledning och stöd vid användningen av våra ramavtal

› Genomför upphandlingar i dynamiska inköpssystem åt våra kunder



Våra ramavtalskategorier 

It-produkter och tjänster Digitalisering HR- och administrativa tjänster Finansiella tjänster

Sociala tjänster Vårdrelaterad förbrukning/läkemedel Utbildning och lärande Kontor och förbrukning

Bygg och fastighet Fastighetsnära varor och tjänster Energi Fordon Gata och park 



Dynamiskt inköpssystem  DIS



Hur fungerar DIS?
• Dynamiska inköpssystem (DIS) används för ”återkommande anskaffning av 

varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på 
marknaden”

• En helt elektronisk process

• Upphandling sker enligt villkoren för selektivt förfarande – dvs. först kvalificering 
av leverantörer och därefter genomförs upphandling

• Öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven 

• Leverantörer kan ansöka om kvalificering hela DIS:ets giltighetstid 

• Giltighetstiden för ett DIS kan vara hur lång som helst (bara man anger längden)



Fördelar med DIS
• Nya leverantörer och ny teknik kan tillkomma under hela giltighetstiden.

• Det finns möjlighet - för såväl Inköpscentralen som för enskilda kunder - att 
marknadsföra DISet för att få in relevanta leverantörer.

• Det finns inget krav på leverantörer att lämna anbud i en specifik 
upphandling

• Kort anbudstid, tio dagar (minimum)

• DIS via Inköpscentralen kan användas av alla upphandlande myndigheter 
som omfattas av LOU. Ingen särskild anmälan behövs.



Upphandling av solcellslösningar 
via DIS hos SKL Kommentus 
Inköpscentral 



Omfattning

Tre DIS inom ramen för Solcellslösningar 2019 för att täcka olika 
behov som rör solcellslösningar hos beställare.

DIS Solcellsanläggning – för genomförande av totalentreprenad 
dvs. från projektering till nyckelfärdig anläggning.

DIS Konsulter – vid utredningar, förstudier, prioritering, energiplan 
mm.

DIS Varukorg – vid kompletteringsköp eller nyanläggning med 
användning av egna ramavtal med entreprenörer.



Flödesschema för genomförande av upphandling i det dynamiska inköpssystemet
Solcellslösningar 2019 - Solcellsanläggning



Processen för er som leverantör

• Endast kvalificerade leverantörer ser de upphandlingar som
genomförs i DISet

• Anbudsinbjudningar skickas till kvalificerade leverantörer via SKI. 

• Upphandling sker i kundens namn

• Anbud skickas till SKI som vanligen utvärderar, stämmer av och lämnar 
förslag till UM

• Tilldelning meddelas via SKI

• Kontrakt tecknas mellan kund och för uppdraget tilldelad leverantör



Hållbarhet
Social hållbarhet

• Riskanalys för mänskliga rättigheter solceller

• Möjlighet - ställa krav gällande konflikmineraler samt arbetares hälsa och säkerhet

Miljömässig hållbarhet

• Systematiskt miljöarbete

• Kemiskt innehåll

• Utvärdering enligt Byggvarubedömningen, Basta, Sunda Hus

• EPD – Environmental Product Declaration

• Inköpscentralen kan genomföra revisioner och uppföljningar i enlighet med villkor och 
avtal



Fördelar för kunden
• Stöd i form av mallar för enkel förstudie, teknisk handledning, 

ramhandlingar, upphandling, utvärdering och kontraktsskrivning. Tekniska 
handlingar är framtagna och kvalitetssäkrade av AFRY.

• Målet är att göra det enkelt att upphandla. Två ifyllda handlingar krävs. En 
för teknisk- och en för administrativ information samt ritningar. 

• Inköpscentralen annonserar, utvärderar och lämnar förslag till 
tilldelningsbeslut. Inköpscentralen stöttar också vid eventuell 
överprövning (under förutsättning att mallarna använts oförändrade).

• Behövs ytterligare tekniskt stöd kan DIS gällande konsulter 
användas. 



Fördelar (forts.)
• Flexibelt utifrån beställarens önskemål och förutsättningar. 

Ändringar av krav, kriterier och viktning, kontrakt mm. kan göras 
vid upphandling.

• Större fokus inom hållbarhetsområdet än vad vi tidigare sett i 
upphandlingar av solcellslösningar.

• Genom att använda Inköpscentralen samlas erfarenheter som 
fler upphandlande myndigheter kan dra nytta av i kommande 
upphandlingar. 

• Upphandlingsunderlagen kommer att vara aktuella vid alla 
tidpunkter då de löpande kommer att uppdateras och anpassas 
utifrån erfarenheter och nya tekniska lösningar.



Fördelar för leverantören?

Vilka fördelar finns för leverantörerna?

> En samlad väg för att nå den offentliga marknaden

> ”Oftast” enhetligt underlag vilket bör göra anbudslämnandet enklare 
och snabbare

> SKI marknadsför tjänsten inom den offentliga marknaden vilket innebär 
draghjälp för leverantörerna



Leverantörsombudsmannen

Inköpscentralen har en egen 
leverantörsombudsman, som arbetar 
för att leverantörer, såväl befintliga 
som presumtiva, ska få ökat förtroende 
och förståelse för inköpscentralen.

Victor Funk
Leverantörsombudsman
072 370 41 17
victor.funk@sklkommentus.se



Underlag framtaget för kunden

• Informationsfolder om solceller

• Handledning

• Enkel förstudie

• Mallar som fylls i och blir underlag i upphandlingen

• Anbudsformulär

• Hållbarhetskrav 



Söka upphandlingen
• Annonsering sker via TendSign

• Om ni inte har ett lösenord, välj ”skapa gratiskonto”

• Sök efter referensnummer 

• Det finns Youtube-filmer om att lämna anbud i TendSign

• Referensnummer vid sökning i TendSign

• 10471   – solcellsanläggning

• 104712 – konsulter

• 104713 – varukorg 



Kvalificering till DIS:en

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/energi/solcellslosningar/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/energi/solcellslosningar/


Villkor
• Giltighetstiden 10 år. Kan ändras under tiden beroende på om 

förutsättningarna för DISet ändras

• 1,5% administrativ avgift

• Rapportering av försäljningsvolym i kronor sker månatligen via 
den länk som Inköpscentralen skickar ut. 

• Länken skickas ut till samtliga leverantörer som fått tilldelning 
på något av DISen.

• Rapportering sker till dess att projektet avslutats. 



Kvalificering till DIS



Kvalificeringskrav solcellsanläggning



Forts kval krav steg 1 DIS solcellsanläggning
Steg 1. Kraven

• Företaget ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för uppdraget. 
Intygas via anbudsansökan bilaga. 1.1

• Kreditvärde lägst Credit Safe omdöme rating 40
• Elcertifikat, eget eller via underleverantör. 
• 5 referensobjekt för företaget eller underleverantör vars kapacitet 

åberopas. Minst 40 kW, godkänt omdöme, 3 senaste åren. Uppgifter 
lämnas om referensuppdrag och kontaktuppgifter

• Krav på systematiskt miljöarbete
• Krav på systematiskt kvalitetsarbete



Upphandling av solcellsanläggning
Beställaren har möjlighet att anpassa innehåll i upphandlingen och hur den 
utvärderas. Utvärderingsmodell  - Uppräkningstal  1 %. 

1. Funktionsutvärdering solcellspanel 
-Verkningsgrad 

- Genomförd deklaration i byggvarubedömningen, Sunda hus, Basta 

2. Funktionsutvärdering växelriktare 
- Garanti längre än 5 år
- Genomförd deklaration i byggvarubedömningen, Sunda hus, Basta

3. Kvalitets, miljö och sociala krav
- EPD, förekomst av ämnen från kandidatförteckning och Pfas



Kvalificering DIS konsulter
Steg 1. Intyg och dokumenten

• ESPD fylls i
• Företaget ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för uppdraget. 

Intygas via anbudsansökan dok. 1.1 . Bifogas anbud
• Om underleverantörer  kommer att utföra hela eller delar av uppdraget 

- bilaga 1.4 Bifogas anbud om underleverantör kommer att användas
• Om ansökan gäller grupp av företag – bilaga 1.5. Egenförsäkran 
• Lista för underleverantörer – bilaga 03
• Sanningsförsäkran -bilaga 04, kan ingå vid ansökan men inget krav-

Begärs in senast vid anbudsavlämnande, begärs in av SKI
• Kreditvärde lägst Credit Safe omdöme rating 40
• Krav på Systematiskt kvalitetsarbete



Forts kvalificering DIS konsulter

• Tre (3)  referensobjekt för företaget eller underleverantör vars kapacitet 
åberopas. Uppdrag minst 40 kW, godkänt omdöme genomförda under 3 
senaste åren från ansökningsdatum. Uppgifter lämnas om referensuppdrag 
och kontaktuppgifter. 

• Värdet på presenterade referensuppdrag ska vara minst 100 00o kr per 
uppdrag.



Upphandling konsulter



Kvalificering DIS varukorg
Steg 1. Dokumenten

• Besvara ESPD
• Bilaga 1.1, Signera anbud och sanningsförsäkran. Bifogas
• Bilaga 1.4 bilaga sanningsförsäkran företag vars kapacitet åberopas. 

Bifogas
• Bilaga 1.5 bilaga. Om ansökan gäller företag i grupp 
• Företaget ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för uppdraget. 

Intygas via anbudsansökan dok. 1.1
• Kreditvärde lägst Credit Safe omdöme rating 40
• Systematiskt miljöarbete
• Systematiskt kvalitetsarbete



Fortsättning varukorg

• Tre (3) referensobjekt för företaget eller underleverantör vars 
kapacitet åberopas. 

• Referensobjekten ska avse försäljning av solcellspaneler och/eller 
växelriktare till ett värde om minst 100 000 kr per tillfälle.

• Samtliga uppdrag ska minst få ett godkänt omdöme under de re 
(3) föregående åren från anbudsdatum

• Uppgifter om referensuppdrag och kontaktuppgifter bifogas 
ansökan



Upphandling varukorg

Sker på samma sätt som för solcellsanläggning. 

Möjlighet finns att komplettera med mer utrustning 
t ex batterilagring.



Tack för oss !
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