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Nacka kommun 

Frågor och svar – upphandlingsskola del 1 

2021-02-02 
 

• Kan man se vilka företag som är anslutna till Dynamiskt 

inköpssystem (DiS)? 

Svar: Denna information finns endast internt hos inköparna. De kan se 

vilka företag som är anslutna, vilka som svarar på anbuden etc.  

• Var annonseras upphandlingarna? 

 

Svar: Upphandlingarna annonseras i upphandlingsverktyget Kommers 

Annons. 

 

• Vart ser man kriterierna för DiS? 

 

Svar: I Kommers 

 

• Vem frågar man om man är ansluten till DiS? 

 

Svar: Du är alltid välkommen att kontakta inköparna på Nacka kommun 

med frågor. Enklast är att mejla via upphandling@nacka.se  

 

• Vi är anslutna till DiS men har inte fått några förfrågningar. 

Svar: Hör av dig till upphandling@nacka.se  

• Kommer allt ut på Kommers? 

Svar: Alla upphandlingar, även DiS finns på Kommers Annons där man 

kan söka på Nacka kommun. 

• Annonseras allt i slutändan i Visma? 

Svar: Nej, Nacka annonserar upphandlingar genom Kommers som är ett 

av flera system för annonsering. Visma är ett annat system för 

annonsering. Vi annonserar inte i Visma, men Nackas upphandlingar syns 

i Vismas prenumerationstjänst Opic. Det finns även andra 
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prenumerationstjänster som hjälper till att bevaka upphandlingar i flera 

system. 

• Jag upplever att DiS inte används alls inom den verksamhet vi 

arbetar (tekniska konsulter/arkitekter) Varför väljer Nacka 

kommun att använda E-work när DiS finns? 

Svar: Nacka har som regel att använda DiS i högsta möjliga mån, men vid 

små uppdrag som behöver gå fort har Nacka fortfarande möjlighet att 

använda Ework. De mesta uppdragen går idag via DiS. Alla uppdrag om 

annonseras i DiS skickas till de leverantörer som kvalificerat sig. 

• Upplever kommunen att leverantörer missar vissa upphandlingar? 

Svar: Det kommunen kan se efter att vi annonserat en upphandling är 

vilka leverantörer som hämtat ut underlaget och vilka som sedan lämnar 

anbud. Att leverantörer missar upphandlingar har kommunen svårt att se 

eller mäta.  

• Har Nacka någon egen strategi för att motverka prisdumpning i 

entreprenadupphandlingar? 

Svar: Gällande prisdumpning i entreprenadupphandlingar så är det ett 

problem som är svårt att komma tillrätta med. Vi försöker i större 

utsträckning väga in kvalitativa aspekter i utvärderingen av anbud. 

• Är inte anbudstiden på 10 dagar för kort? 

Svar: 10 dagar är huvudregeln. Om Nacka begärt in mycket information i 

en upphandling så försöker vi så ofta som möjligt anpassa anbudstiden 

efter omständigheterna. Om ni tycker att anbudstiden är för kort för att 

ni ska kunna lämna ett anbud, ställ en fråga i upphandlingen så får Nacka 

möjlighet att tänka om och eventuellt förlänga anbudstiden. 

• Ser upphandlaren vem som ställer frågor i upphandlingssystemet? 

Svar: Ja, upphandlaren ser vem som ställer frågor. Alla frågor och svar 

som hanteras i upphandlingssystemet blir synliga för alla som anmält 

intresse anonymt. 

• Om man har en lösning som ger motsvarande funktion – bör man 

ställa en fråga om det eller bara svara att anta att det accepteras? 
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Svar: Det är alltid bra att ställa frågor om ni undrar över något kring en 

upphandling. Information om alternativa lösningar tar vi gärna emot. Det 

finns möjligheter att till viss del ändra och justera krav och villkor under 

anbudstiden. Är det stora förändringar/justeringar som görs förlängs i 

regel även anbudstiden så leverantörer har gott om tid att ställa frågor och 

lämna anbud utifrån den nya informationen. 

• Hur föreslår ni att flera personer från samma bolag ska använda 

Kommers? Ett inlogg per person eller ett inlogg per bolag? 

Svar: Det kommer en funktion i upphandlingsverktyget under våren som 

möjliggör att företag kan ha ett företagskonto i upphandlingsverktyget. 

Kom ihåg att alltid kontrollera så att kontaktinformationen är rätt. Ett sätt 

att ”avpersonifiera” är att använda info@xx.se eller upphandling@xx.se – 

som flera personer har tillgång till. Då är det mindre kritiskt om någon 

råkar bli sjuk eller slutar och uppgifterna inte blir uppdaterade.  

• Kan man gå in och fylla i ESPD'n i förväg? Dvs utan att en 

förfrågan ligger ute? 

Svar: Nacka använder i regel inte ESPD.  

• Vilka regler gäller kring ESPD? Ibland räcker det med en förenklad 

ESPD. 

Svar: Nacka använder i regel inte ESPD.  

• Godkänner Nacka elektronisk signatur framför utskrivet och 

inskannat dokument med påskriven bilaga, även om detta inte 

skulle framgå? 

Svar: I regel behöver inte anbud signeras. Om detta krävs framgår detta 

av upphandlingsdokumentet. Själva avtalet försöker Nacka i så stor 

utsträckning som möjligt få digitalt signerat. Digital signering sker i så fall 

för närvarande i kommers 
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