
Till dig som vill 
göra affärer med  
Eslövs kommun

Kontakta oss:
Inköps- och upphandlingsenheten

E-post: inkop-upphandling@eslov.se
 Ring via Kontaktcenter 0413-620 00

Webb: foretag.eslov.se

Inköps- och upphandlingspolicy

I Eslövs kommun, med hel- och majoritetsägda 
bolag, ska offentlig upphandling användas som ett 
strategiskt verktyg för att göra goda affärer.

Utifrån detta ska följande inriktningsmål gälla:

Effektiva inköp
Verksamheterna ska utifrån tilldelade resurser 
säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar 
motsvarar verksamhetens faktiska behov.

Affärsmässighet
Ingångna avtal ska följas och professionella affärs-
relationer upprätthållas, vilket främjar tilltron till 
Eslövs kommun som en god affärspartner och
förebygger jävs- och korruptionssituationer.

En väl fungerande konkurrens
Verksamheterna ska medverka till en fungerande 
marknad genom att, utifrån dialog och kunskap, 
konkurrensutsätta och utforma upphandlingar  
på ett sätt som möjliggör ett ökat leverantörs- 
deltagande.

Mångfald av leverantörer och innovativa lösningar
Genom en ökad användning av funktionskrav  
gynnas leverantörernas kreativitet och innovations-
förmåga, vilket bidrar till att fler små, medelstora
och mikroföretag kan lämna anbud.

Miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling
Miljöhänsyn, livscykelanalysperspektiv, sociala och 
arbetsrättsliga hänsyn ska beaktas i samtliga upp-
handlingar för att främja ett hållbart samhälle.

Säker upphandling
Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och  
dataskydd ska beaktas och säkerställas i samtliga 
upphandlingar. 



Eslövs kommun köper varor och tjänster  
för flera hundra miljoner kronor per år. 

För att skattebetalarnas pengar ska använ-
das på bästa sätt finns regler för hur vi gör 
våra inköp och upphandlingar. 

För dig som företagare finns det stora  
affärsmöjligheter som leverantör till offentlig 
sektor. Genom att lämna anbud i våra upp-
handlingar ökar du möjligheterna för ditt 
företag att växa lokalt, regionalt, nationellt 
och inom EU.

Alla företag är välkomna att lämna anbud i 
våra upphandlingar. Du bevakar själv  
vilka upphandlingar som vi har på gång  
och anbudet lämnas direkt i vårt  
upphandlingssystem.  

Information om upphandling i Eslövs kommun

Gör affärer med Eslövs kommun!
Lagen om offentlig upphandling 
Det finns flera lagar som styr när en kommun 
ska göra affärer med det privata näringslivet. 
För Eslövs kommun faller de flesta upphand-
lingar under Lagen om offentlig upphandling, 
LOU. 

Anbudsskola för näringslivet 
Eslövs kommun erbjuder två gånger per år en 
anbudsskola för näringslivet. Anbudsskolan 
syftar till att stärka kunskapen om LOU och 
förståelsen för den offentliga affären.

Under anbudsskolan reder vi ut alla begrepp 
och kluriga frågor du kan tänkas ha kring 
upphandling och givetvis visar vi de praktiska 
delarna av arbetet med anbudsinlämning.

Välkommen att delta,  
deltagandet är kostnadsfritt!

Tips till dig som ska lämna anbud 

• Läs igenom samtliga upphandlingsdokument.

•  Uppfyller ditt företag kraven för anbuds- 
 inlämning?

•  Är något otydligt? Ställ frågor under anbudstiden!

•  Upprätta ett anbud enligt anvisningarna i  
 upphandlingen.

•  Kontrollera att alla krav uppfylls och att avtals- 
 villkoren kan accepteras utan reservationer.

•  Säkerställ att efterfrågade handlingar bifogas –  
 men bifoga inget som inte efterfrågas!

•  Sätt pris och lämna in kvalitetsbeskrivningar  
 när så krävs.

•  Lämna kontaktuppgifter och säkerställ  
 tillgänglighet under anbudstiden.

•  Lämna in anbudet i tid!


