
Åh,  
spännande!

En upphandling  
för oss.

Förverkliga era affärsmål.  
Vinn fler offentliga  

upphandlingar.



Offentliga  
upphandlingar.

EN GIGANTISK MARKNAD  
FULL AV MÖJLIGHETER

Det kommer in för få anbud per upp-
handling. Offentliga företrädare menar 
att konkurrensen om offentliga affärer 
borde vara större. 

Lika förutsättningar för alla, full transpa-
rens, förutsägbarhet och kunder som är 
synnerligen säkra betalare – det borde ju 
locka.

DET BEHÖVER INTE  
VARA SÅ KRÅNGLIGT!
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Hm, det  
verkar jobbigare  
än jag trodde ...

Stopp! Det är enklare  
än du tror.

Med Tenders som partner är det inte arbetskrävande att lämna 
anbud eftersom vi bistår med tid och resurser. På följande sidor 
beskriver vi hur vi underlättar anbudsprocessen för dig. 
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Tenders specialister ger dig stöd och råd i alla 
upphandlingssteg. Enkla eller komplicerade 
anbudsprocesser spelar ingen roll. 

Vi hjälper till med allt från granskning och 
analyser till kompletta och attraktiva,  
korrekta och affärsmässiga anbud. 

Ett samarbete med Tenders är en vinnande 
taktik som ökar dina affärsmöjligheter. 

Hm, den  
verkar mycket  

intressant för oss.

Det tycker  
vi också ...
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Upphandlingar  
annonseras dagligen. 

Oroar du dig för att missa en upphandling? Vill du veta hur 
du håller dig uppdaterad på bästa sätt?
Rådgör med Tenders! Vi vet vilken upphandlingsbevakning 
som passar just dig och din bransch bäst.
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Vi går igenom 
dessa direkt!

Tenders beställer  
hem alla dokument.

Vi ser till att upphandlingen granskas och värderas.  
Eventuella oklarheter reder vi ut på ett tidigt stadium med  
den upphandlande myndigheten/enheten.
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Du avgör om du  
vill gå vidare. 

Om du väljer att gå vidare tar Tenders fram en checklista 
och projektplan vilken vi går igenom tillsammans. 

Den här  
upphandlingen vill  

vi vinna!
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Granskning av upphandlingsdokument, avtal och anbud  
leder till tips och strategier för hur man som anbudsgivare bäst  
anpassar sitt anbud.

Projektplanen är klar  
– nu börjar jobbet!

Vilka priser hade  
ni tänkt här?

Hm, det här måste  
vi formulera på  

annat sätt.
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Frågor och övriga detaljer 
tar vi med upphandlaren.

Under anbudsprocessen sker fortlöpande bevakning av 
inkommande frågor och svar och eventuell kompletterande 
information från upphandlaren.

Vad menas med 
denna formulering 

egentligen?
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Vi utformar ett  
felfritt anbud.

När vi klarat av punkterna i vår checklista sammanställer vi ett 
korrekt och komplett anbud som du som uppdragsgivare godkänner. 
Tenders säkerställer ...
... att alla frågor är besvarade
... att specifikationer, prislistor och övriga bilagor är kompletta
... att anbudet författats så det motsvarar vad som efterfrågas
... att beskrivningar som ska bifogas anbudet kvalitetsgranskas
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Det är alltid klokt att ta hjälp med att skriva anbud. 
Anbudsskrivning är ett omfattande projekt. Vi hjälper dig med 
ditt nästa anbud. 

Anbudet lämnas in  
till upphandlaren.

Varsågod!
Här är vårt  

anbud.
Tack!
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Vad blev resultatet av 
vårt anbud?

Tillsammans utvärderar vi tilldelningsbeslutet och du får 
återkoppling från Tenders.

Hur gick  
det med  

upphandlingen?
Det gick fint.  
Vi gjorde ett  

bra jobb!
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Avtalsspärr – vad  
är det för någonting?

Avtalsspärren innebär 10 dagars frist innan avtalstecknande.  
Under den tiden får upphandlande myndighet inte teckna avtal. 
Det är under den här perioden som berörda parter kan ansöka om 
överprövning. Vill du veta mer?  
Tenders kan svara på alla frågor kring detta.

Kommer någon  
att överklaga?

Varför måste  
vi vänta på avtals- 

skrivning?
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Äntligen.  
Kontraktsskrivning!

Nu är det dags att signera avtalet och börja leverera. Långt tidigare i 
processen har Tenders analyserat avtalsförslaget och gett eventuella 
förslag på frågor att ställa eller villkor att ändra. 
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Om det inte  
  gick så bra ...

Blev det inget kontrakt? Oklart varför? Gick allt rätt till?  
Vad gör vi nu? Fråga Tenders om råd.

P.S. Vill du ha hjälp med avtalsuppföljning? Hör med Tenders. 

Okidoki, nu får  
vi ta nya tag ...



Tenders ger oss  
alltid jättebra stöd!Jajamänsan ...

Tenders Sverige AB | Nygatan 34, 582 19 Linköping
010-330 29 00 | anbud@tenders.se | tenders.se

EXPERTIS
Här finns erfarna specialister 
med djupa kunskaper inom 
regler och praxis.

KVALITET
Här råder kontroll och  
noll-fels-kultur.

PRECISION 
Våra medarbetares stora 
kunskapsbredd leder till 
precisa anbud.

KOMPLETT
Vi finns med i alla steg i  
anbuds- och upphandlings- 
processen.

Tenders på 1 minut.


