Nacka kommun

Frågor och svar – upphandlingsskola del 3
2021-09-23
•

DIS har många nackdelar och är inte optimalt för leverantörerna.
Det vore bra att vara medvetna om det.
Svar: Alla tre alternativ; ramavtal, DIS och konsulmäklare har sina föroch nackdelar. Därav försöker vi som kommun att mixa dessa.

•

Håller med föregående talare, vill även putta in hela ADDA här. Ser
inte vad ADDA inköpscentralen kan ge upphandlande myndigheter
för fördelar i ex LOU. Mer än att det blir dyrare för Upphandlande
myndighet. Inom vissa säljområden så besitter inte ADDA högre
kompetens än vad ni som upphandlande myndighet gör.
Svar: Vi kan delvis hålla med. Men det är så att vi, även om vi är en
relativt stor kommun, hinner inte göra alla upphandlingar vi har behov av.
Då ger inköpscentralerna en möjlighet att nyttja deras avtal istället för att
inte ha ett avtal alls/otillåten direktupphandling. Även inom generella
områden kan dessa avtal vara ”good enough”. När vi som upphandlande
myndighet har specifika behov måste vi upphandla.

•

Vid en vunnen upphandling genom ADDA så skrivs väl inte avtalet
mellan leverantören och ADDA, utan mellan leverantören och den
upphandlande myndigheten? Det är fortfarande den upphandlande
myndigheten som behöver ha avtalen, eller missförstod ja?
Svar: Ja, men mycket mindre arbete för oss som UM.

•

Ett DIS, förstod jag rätt? När det gäller DIS, ska jag som litet
företag ansöka om att bli godkänd för att anslutas till poolen? Jag
ska generellt uppfylla vissa villkor, men ex ”under föregående år” är
ex knepigt nu i pandemin.
Fråga a): Hur tänker ni om det?
Fråga b) Konkret – vad är första steget för att ”få ett DIS”?
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Svar 4a) Detta kommer kommunen hantera från fall till fall och från
bransch till bransch. Alla branscher har inte haft det svårt och andra
mycket svårt
Svar 4b): Steg ett är att ansöka om att kvalificera sig till det DIS man är
intresserad av. Ansökan görs för respektive DIS i annonsen på
www.kommersannons.se. Steg två är att lämna anbudssvar på de avrop vi
gör via det valda DIS:et.
•

Problem med mäklare är att transparensen för anbudsgivare är helt
borta.
Svar: vi är medvetna om debatten kring konsultmäklare men vår
bedömning är att det är tillåtet enligt LOU. För att öka transparensen så
jobbar vi med DIS, det öppnar upp för små och medelstora företag att bli
leverantör till kommunen. Just nu har vi 5 DIS inom professionella
tjänster. Dock så kommer vi i vissa fall att ha behov av att anlita
konsultmäklare.

•

Var hittar jag information om DIS?
Svar: Samtliga DIS finns annonserade på Kommersannons.se

Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss på inköpsenheten på
upphandling@nacka.se om ni har frågor efter seminariet eller vill ha dialog inför
upphandling.
Medverkande på seminariet:
Sebastian.nordgren@nacka.se, enhetschef inköpsenheten.
Henrik.kallström@nacka.se, inköpare
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