
• De anbudssökande företagen 
ansöker till DISet hos 
Inköpscentralen.

• Kvalificering av anbudsgivare 
sker av Inköpscentralen Dessa 
anbudsgivare kan sedan lämna 
anbud på UM:s specifika 
upphandlingar.

DIS steg 1

• UM genomför en förstudie som blir 
ett underlag till beslutsprocessen 
hos UM.

• UM kan:
• Genomföra egen förstudie genom 

att använda framtagen mall.

• Dokument till UM:s stöd
• Informationsfolder solenergi
• Handledning
• Enkel förstudiemall

• Annat stöd
• DIS för konsulttjänster

Förstudie 

• UM  kompletterar 
upphandlingsunderlag med 
objektspecifik information.

• UM ska:
• Fylla i Upphandlings-underlag 

solcellslösningar 2019 –
Solcellsanläggning och skicka det 
till Inköpscentralen.

• Fylla i  Ramhandling -
objektspecifik bilaga och skicka till 
Inköpscentralen

• Bifoga ev. ritningar, eventuella 
revideringar och kompletterande  
underlag till Inköpscentralen.

• Dokument till UM:s stöd:
• Handledning
• Resultat av förstudie

Ta fram 
underlag till 
upphandlingen

• Inköpscentralen genomför 
upphandlingen på uppdrag av UM 
vilket innebär att annonsering sker i 
UMs namn. 

• Leverantörerna i DISen kan lämna 
anbud i den objektspecifika 
upphandlingen.

• Underlag från  UM:
• Ramhandling objektsspecifik bilaga
• Upphandlingsuppdrag 

Solcellslösningar 2019 -
Solcellsanläggning

• Övriga handlingar t ex ritningar.

• Underlag från Inköpscentralen
• Ramhandling generell enligt AMA 

El 19
• Administrativa föreskrifter 

generell enligt AMA 12
• Anbudsformulär

DIS steg 2

• Utvärdering sker på ett av två sätt:
• Alt 1: Om UM använt 

Inköpscentralens mallar och 
underlag, utan att göra allt för 
stora förändringar, så tar 
Inköpscentralen fram ett förslag till 
beslut för UM.

• Alt 2: Om UM förändrat och 
anpassat Inköpscentralens mallar 
och underlag alternativt använt 
egna handlingar, så 
vidarebefordrar Inköpscentralen 
anbuden till UM som genomför en 
egen prövning och tar fram beslut.

• UM lämnar skriftligt godkännande 
om Inköpscentralen tagit fram 
förslag till beslut till 
tilldelningsbeslut.

• Inköpscentral och UM har 
avstämning om resultatet.

• Inköpscentralen meddelar 
tilldelningsbeslut till anbudsgivare 
på uppdrag av UM. 

Utvärdering och 
tilldelning

• Kontrakt tecknas mellan UM och 
antagen leverantör.

• Installation sker.
• UM kontrollerar  och följer upp att 

leverans sker enligt krav, anbud 
och kontrakt.

• Underlag från Inköpscentralen
• Kontrakt mall.

Kontrakt och 
installation
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