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KL-KUNTAHANKINNAT OY KUNDEN 

Förutredningsfas    
 

– kartlägger behoven 
– utreder kundernas avtalsbestånd  
 
 
 
– utser projektchef  
– utarbetar en projektplan, memorandum, 

mötesarrangemang 
– sätter samman en kundgrupp 
– skapar användningsrätt till extranätet för 

kunderna, sköter uppdateringarna 
– gör en marknadskartläggning över 

upphandlingen 
– sköter den tekniska dialogen med leverantörerna 
– anlitar vid behov externa experter  
– anlitar vid behov annan extern specialkompetens 

(t.ex. juridisk expertis)  
– samlar ihop tilläggsvolym 

– anmäler sitt intresse 
– definierar kundbehoven 
– informerar Kuntahankinnat om befintliga 

kontrakt (t.ex. leverantörer, volymer, 
leveransställen, giltighet, erfarenheter) 

– utser en kontaktperson som sköter kontakten 
med Kuntahankinnat 

– utser vid behov medlemmarna i kund-
/projektgruppen, den eventuella styrgruppen 
samt definierar dessa medlemmars roller 

 
 
 
 
– de ovan nämnda kundrepresentanterna har 

möjlighet att vid behov delta i den tekniska 
dialogen 

 

Beredning av anbudsförfrågan och 
upphandlingskontraktet 
 

– i upphandlingsprocessen använder 
Kuntahankinnat egna standardiserade dokument 

– avgör vilket upphandlingsförfarande som ska 
tillämpas (öppet, selektivt, annat) 

– bereder anbudsförfrågan och sköter 
versionshanteringen tillsammans med 
produktkategoriteamet och juridiska experter  

 

 
 

– de ovan nämnda kundrepresentanterna har 
möjlighet att delta i fastställandet av de 
produktområden som anbudsförfrågan omfattar 
och i beredandet av upphandlingskontraktet, 
såvida kundens speciella omständigheter kräver 
det 

– kontaktpersonen är förpliktigad att informera sin 
egen organisation om projektet och om hur det 
framskrider samt att införskaffa nödvändiga 
förord, kommentarer mm. 

Kundens utfästelse (AVV 2) 
 

– bereder produktspecifik och kundspecifik 
utfästelse jämte bilagor, modeller och processer 

 
– skickar vid behov anbudsförfrågan och 

upphandlingskontraktet tillsammans med 
utfästelsen till kunden  

 
– kundens kontaktperson sköter beredningen av 

utfästelsen, beslutsfattandet och informationen i 
sin egen organisation på ett sådant sätt att den 
tidsplan som Kuntahankinnat har fastställt håller 

– den ovan nämnda personen informerar 
Kuntahankinnat om beslutet och ser till att 
utfästelsen skickas till Kuntahankinnat 

 
 
 

Upphandlingsannonser 
– tar fram annonser om upphandlingen 

(förhandsannonser, upphandlingsannonser och 
annonser i efterhand) samt publicerar dem i 
databasen Hilma 

– skickar anbudsförfrågan jämte bilagor för 
kommentarer till de företag som anmält sitt 
intresse för upphandlingen 
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KL-KUNTAHANKINNAT OY KUNDEN 

Beredning av anbuden  
- tar emot och diarieför anbuden 
- upprättar protokoll över öppnandet 
- granskar anbudsgivarnas lämplighet 
- granskar anbudens överensstämmelse med 

anbudsförfrågan 
- kompletterar och preciserar anbuden vid behov  
- konsulterar olika experter 

 
 
 
 
 

 

Jämförelse av anbuden  
- jämför anbuden 
- sammankallar vid behov en expertgrupp 
- producerar slutgiltiga versioner 

 
 
- de ovan nämnda kundrepresentanterna har 

möjlighet att, på begäran, lämna kommentarer 
 

Beredning av upphandlingsbeslut  
- bereder upphandlingsbeslutet 
- bereder anbudsbreven (bilaga) 
- fattar beslut och informerar anbudsgivarna 
- skickar upphandlingsbeslutet till anbudsgivarna 
- presenterar vid behov beslutet och anbuden 

(sådana som inte är sekretessbelagda) för 
anbudsgivarna 

- informerar efter väntetiden kunder och 
utomstående om upphandlingsbeslutet 

 

 
 

Finslipning av upphandlingskontraktet  
- för avtalsförhandlingar 
- skriver under kontraktet 
- informerar kunder och utomstående 
 
- utarbetar anvisningar för kunderna och skickar 

dem till kunderna 
 
 
Obs. I regel Kuntahankinnat sköter inte Minikonkurrens. 

 
- de ovan nämnda kundrepresentanterna har 

möjlighet att lämna kommentarer vid behov 
(beroende på hur bindande den till 
anbudsförfrågan bifogade avtalsversionen är) 

- de ovan nämnda kundrepresentanterna har 
möjlighet att kommentera anvisningarna 

- kontaktpersonen är förpliktigad att informera sin 
egen organisation om avtalet och anvisningarna  

 
 

Uppföljning av avtalet, samarbete med leverantören  
- ansvarar för avtalskontrollen 
- tar emot reklamationer  
- meddelar Kunden om sådana fel, brister och 

förseningar som härigenom framkommit och 
vidtar de nödvändiga åtgärder som avtalet 
medger 

- är förpliktigad att informera Kunden om alla 
andra väsentliga förändringar i 
omständigheterna som kan påverka 
tillämpningen av Ramavtalet eller 
Upphandlingskontraktet 

- strävar efter att i fall av oenighet gällande 
avtalet finna en lösning som tillfredsställer alla 
parter och rådgör i sådana situationer med 
Kunden 

 
 
 

  
 
- kunden är förpliktigad att reklamera direkt till 

leverantören gällande fel som konstaterats i 
leverantörens leverans 

- kunden är förpliktigad att informera 
Kuntahankinnat om upprepade fel och 
förseningar mm. som konstaterats i leveransen 

- kunden är förpliktigad att följa de villkor som 
överenskommits i avtalet, t.ex. de skyldigheter 
som hänför sig till beställningsförfarandet och 
betalningsskyldigheten 

- kunden meddelar i god tid Kuntahankinnat om 
förändringar som kan påverka upphandlingen. 
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KL-KUNTAHANKINNAT OY 
 
Arkivering av dokumenten, utlämnande av 
uppgifter, extranätet 

- arkiverar de originalhandlingar som hänför sig till 
upphandlingen  

- överlämnar handlingar ur arkivet så att parterna 
kan bekanta sig med dem och tar vid behov 
kopior  

Ger kundens kontaktperson behörighet till extranätet, där 
de viktigaste uppgifterna om ifrågavarande avtal finns 
tillgängliga 

KUNDEN 

 
        


