
 

 

 

 

Vanliga frågor och svar 

 

- När det står Upphandling Södertörn under organisation, är det då en upphandling 

för både Haninge och Nynäshamns kommun? Svar: Om det står upphandling Södertörn 
så avser det i de flesta fall en upphandling som berör båda kommunerna men där det kan 

vara olika anbudsområden, t ex Nynäshamn, Haninge, Tornberget. Detta bestämmer 
upphandlaren i dialog med beställarna och om det är ett basutbud eller inte som ska 

tillhandahållas för verksamheterna. 

- Vad betyder de olika statusarna ”Annonsera”, ”Planera” resp ”Underlag” i 
tid?  Svar: Om en upphandling har status som annonsera så är den på väg ut för 

annonsering och kommer att kunna ses på respektive kommuns hemsida snart. Om en 
upphandling befinner sig i de andra faserna pågår arbete med underlag som inte är klara för 

publicering. 
- Finns denna info samlad på detta eller liknande sätt på er webb som vi kan hänvisa 

till? Eller hur vet vi när statusen uppdateras? Svar: det finns möjligheter att lägga ut en 

länk för planerade upphandlingar som då skulle gå att nås vi hemsidan, denna finns inte uppe 
idag men vi håller på att titta på en sådan lösning. 

- Under vilket skede (av de tre statusarna ovan) inför en upphandling är det 
lämpligt för företagen att lämna input och ställa frågor? Tänker så att vi vet när 

det är läge för oss att kommunicera till näringslivet om att en upphandling är på 

gång, så att de kan ta kontakt (eller att vi bjuder in till branschträff.) Svar: Går inte 
att säga att det är under en vis del i processen, men generellt så vill vi ha input så tidigt som 

möjligt. Om vi får till en lösning med planerade upphandlingar via en länk så skulle vi generellt 
kunna säga tt ligger den under planerade upphandlingar så  går det alltid att lämna input 

ställa frågor eller bjuda in oss till en branschträff. 
 


