
Vi på Addera Upphandling arbetar med 

kommunkoncernens samordnade upp-

handlingar.  

 

Om du har frågor är du välkommen att 

höra av dig till oss. 

Telefon växel: 060– 19 10 00 

Telefon kundtjänst: 060—19 14 70  

Epost: upphandling@sundsvall.se  

Sundsvalls kommun 

Norrmalmsgatan 4 

851 85 Sundsvall 

 

 

 

Besök oss på sundsvall.se 

www.sundsvall.se/anbud 

Upphandlingsenheten tillsammans med be-

rörda förvaltningar skapar ett komplett för-

frågningsunderlag och annonserar ut det i e-

Avrop. Upphandlingen är annonserad i ca 20– 

50 dagar.  

Under den tiden kan ni ta del av handlingarna 

samt ställa frågor kring underlaget.  

Ni arbetar med ert anbud och lämnar in det i e

-Avrop innan sista anbudsdag har passerat.  

Vi öppnar alla inkomna anbud samtidigt och 

kontrollerar anbuden och anbudslämnarna för 

att se om till exempel skatter är betalda i före-

taget och om skallkraven på er som anbuds-

lämnare är uppfyllda. Detta tar runt 1 –2 

veckor. 

Sedan utvärderar vi varan eller tjänsten som 

omfattas av upphandlingen utifrån våra i för-

frågningsunderlaget ställda krav och utvärde-

ringskriterier. Detta kan ta allt från 1 vecka 

till 3 månader beroende på vad som upphand-

las. 

När utvärderingen är klar sammanställer vi 

resultatet och skrivet ett utvärderingsproto-

koll och fattar beslut om tilldelning. Tilldel-

ningsbesked skickas ut till alla som har läm-

nat anbud samtidigt.  

Därefter råder en avtalsspärr i 10 dagar. Un-

der den tiden kan ni överpröva upphandlingen 

och kommunen får inte teckna avtal.  

När avtalsspärren har passerat tecknas avtal 

med vinnande leverantör/leverantörer.  



Vi annonserar alla våra upphandlingar i e-

Avrops databas.  

www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling 

Skaffa ett konto idag och prenumerera på 

kommande upphandlingar, utan kostnad.  

Bekanta dig gärna 

med systemet för vi 

använder det både 

för annonsering, frågor och svar samt inläm-

ning av elektroniska anbud.  

1. Hämta förfrågningsunderlaget från annon-

sen i e-Avrop. 

2. Gå igenom underlaget. Ställ frågor i god 

tid om något är oklart.  

3. Kontrollera att den information som vi 

begärt in verkligen finns med i ditt anbuds-

svar. Följ gärna ordningen i förfrågningsun-

derlaget och undvik att lämna information 

som vi inte efterfrågat. Alla skall-krav som är 

angivna i förfrågningsunderlaget måste du 

som företagare uppfylla, annars medför det 

att ditt anbud förkastas. 

4. Använd svarsblanketter om dessa finns 

med i förfrågningsunderlaget. 

5. Lämna alltid in anbuden i god tid. Vi kan 

inte hantera för sent inkomna anbud. Det inte 

är möjligt att komplettera anbudet i efter-

hand. Därför är det viktigt att du besvarar alla 

frågor. 

För er som vill lära er mer om offentlig upp-

handling finns det mycket stöd att få.  

 

är till-

synsmyndighet för offentlig 

upphandling och har övergri-

pande information samt re-

kommendationer och yttranden 

till domstol i olika sakfrågor   

www.kkv.se 

 

 

är en myndighet som ger stöd 

inom offentlig upphandling.  De 

har vägledningar för upphandling-

ar, frågor och svar samt en Help-

desk som kan besvara dina frågor 

om offentlig upphandling. 

www.upphandlingsmyndigheten.se 

 

 

 

 

 

 

Anna Hedensjö  

Johansson 

Regionchef  

Västernorrland 

060-167303 

anna.h.johansson@ 

svensktnaringsliv.se  

 

Fredrik Blom 

Näringslivsutvecklare 

070-630 02 34 

fredrik.blom 

@sundsvall.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Dogo  

070-318 69 11 

oliver.dogo 

@midchamber.se 

 

Berit  Sjödin 

060-17 18 80 

berit.sjodin 

@midchamber.se 

 

Thomas Byström 

Regionchef 

060-19 52 99 

thomas.bystrom 

@foretagarna.se 

mailto:Mia.wester@svensktnaringsliv.se
mailto:Thomas.bystrom@foretagarna.se
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https://www.e-avrop.com/Default.aspx

