
Hur ser det ut/vad händer när förnyad konkurrensutsättning sker ? 
 
Ett mail kommer enligt den upplagda adressen som finns upplagd på er i vårt inköpsstöd, Proceedo. 
OBS! detta mail kan i vissa epostsystem sorteras som SPAM, var uppmärksam på detta. 

 

När du klickat på länken i mailet ser du denna bild där du skapar ett eget lösenord till denna 
konkurrensutsättning:  

 



 

 

 

När du angett lösenord kommer denna information:  

 

Och ett mail inkommer med en länk, var noga med att kontrollera att mailet ej markerats som SPAM 

 



Klicka på länken och då kommer man till konkurrensutsättningens inloggning 

 

Skriv lösenordet och man slussas till konkurrensutsättningen:  

 

I den röda markeringen skrivs summa och momssats in. Du kan även ladda upp en fil som bifogas 
med svaret.  

Ändra anbud Skicka anbud 

Skicka fråga eller 
kommentar 



 

Leverantören fyller i summa, momssats och bifogar anbudet genom att klicka på ”Lägg till en fil”. 
Därefter skickas anbudet via knappen enl bild ovan denna.  
Signal går då till vårt inköpsstöd samt ett mail enl nedan skickas till er. Till och med sista anbudsdag 
kan du redigerar anbudet och skicka ev frågor: 

 

Därefter inväntas sista dagen för anbud. Därefter skickas tilldelningsbeslut ut till deltagande 
leverantörer.  

Mailet som går ut till er som deltagit i konkurrensutsättningen ser ut som följande:  

 



Underrättelse avseende avslutad konkurrensutsättning "Test konkurrensutsättning" (nr 71) från 
Söderhamns kommun 
 
Kund: Söderhamns kommun 
Skapad: 2017-01-25 
Sista anbudsdag: 2017-01-26 
Tilldelad: 2017-02-16 
Deltagande leverantörer: Test leverantör 
 
Fullständig beskrivning av förfrågan: 
Hej! 
Detta är en förnyad konkurrensutsättning på ramavtal Avtalskategori AV-Produkter, Avtalsområde 
AV-Produkter. Denna inbjudan skickas till alla ramavtalsleverantörer inom aktuell 
avtalskategori/avtalsområde.  
Uppdraget gäller för den aktuella tjänsten som beskrivs i bifogat dokument. 
 
Anbudssekretess råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller den förnyade 
konkurrensutsättningen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. 
Undantag från offentlighetsprincipen är om delar av anbudet omfattas av s.k. kommersiell sekretess. 
Om ni åberopar kommersiell sekretess (31 kap. 16§ Offentlighets- och sekretesslagen), ska detta 
anges i en separat bilaga som bifogas anbudet. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka 
uppgifter som avses samt vilken skada ni skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Bilagan namnges 
lämpligen "Sekretessbegäran". 
 
Vid eventuella frågor från leverantörer under anbudstiden sänds dessa via Visma Proceedo där även 
svar kommer att meddelas.  
Denna förnyade konkurrensutsättning är gjord i vårt inköpsstöd, Visma Proceedo. All kommunikation 
sker via den länk som bifogas detta mail.  
Kontaktperson för denna direktupphandling är Kerstin Andréasson, assistent, 0270-766 62  
Följ instruktionerna här i mailet ang inloggning och lösenord. 
Du skapar själv inloggning där all kommunikation sker kring detta så var aktsam om lösenordet och 
inloggningsuppgifterna. 
 
__________________________________________________ 
 
Vinnande leverantör:  
 
Test leverantör 
Anbudspris: 111.00 SEK 
 
__________________________________________________ 
 
Meddelande skapat och skickat av Proceedo2017-02-16 

 

Mailet till vinnande leverantör får:  

Tilldelningsmeddelande för konkurrensutsättning "Test konkurrensutsättning" (nr 71). Ni är den 
vinnande leverantören.  
 
Kommentar från Söderhamns kommun: Nu är denna förnyade konkurrensutsättning avslutad. Se 



bifogat protokoll 
 
Ni kommer åt konkurrensutsättningen på 
https://www.proceedo.net/competitionApp/RRTgoxG3Vy8QSAbrvV5N2nz-1befI8vNtPxk-
cY0IrNoNDY9RCloVyJmJSky/competition 
 
Ytterligare bilagor har tillkommit under tilldelningsfasen. 
 

Länken går hit:  

 

Vi kan därefter då avropa direkt från vårt inköpsstöd. Ordern går till den adress som finns angiven av 
er.  

Därefter faktureras detta som vanligt från er, efakturan skall ha referensen som är det unika 
ordernumret ni fått vid beställningen, den ser ut så här SDK00001234, tre bokstäver och ett 
löpnummer. Det numret är unikt för den beställning ni mottagit och systemet utför då en 
ordermatch faktura-order och fakturan lägger sig för betalningsbevakning enl betalningsvillkoret.  

 

 

Agneta Olsson 
E-handelsadministratör 

Söderhamns kommun  

https://www.proceedo.net/competitionApp/RRTgoxG3Vy8QSAbrvV5N2nz-1befI8vNtPxk-cY0IrNoNDY9RCloVyJmJSky/competition
https://www.proceedo.net/competitionApp/RRTgoxG3Vy8QSAbrvV5N2nz-1befI8vNtPxk-cY0IrNoNDY9RCloVyJmJSky/competition

