Dynamiske innkjøpsordninger
Wenche Ludviksen Sæther
Seniorrådgiver
wls@difi.no
24.04.2019

Dynamisk innkjøpsordning (DPS) er
• Brukes for å anskaffe varer og/eller tjenester som ikke
trenger spesialtilpasninger

• Er en fullt ut elektronisk prosess, all kommunikasjon skal
skje ved bruk av elektroniske hjelpemidler
• Er en to-trinnsprosedyre etter del III (over terskel) og
kunngjøres som begrenset anbudskonkurranse
• Trinn 1 – etablering av ordningen og kvalifisering av
leverandører
• Trinn 2 – konkurranser under ordningen

• Kan kategoriseres etter objektive kriterier knyttet til ytelsen

Trinn 1
Etablering av ordningen og opptak av leverandører
• Alle levererandører som oppfyller kvalifikasjonskravene skal
gis mulighet til opptak
• Leverandører kan søke om opptak i hele ordningens varighet

• Ikke mulighet til å ta gebyr fra leverandør for søknader om
opptak i eller gjennomføring av ordningen
• Både leverandører og oppdragsgivere kan slutte seg til eller
forlate ordningen underveis etter gitte regler

Trinn 2
Konkurranser under ordningen
• er ikke kunngjøringspliktige, men følger prosedyrereglene i
del III
• Alle kvalifiserte leverandører skal motta invitasjon til å
levere tilbud
• 10 dagers frist for å levere tilbud
• Skal velge tilbud på bakgrunn av informasjon i kunngjøring
eller konkurransegrunnlag
• Kan presiseres i invitasjon til å gi tilbud
• Kontrakt signeres for hver tildeling
• Ny elektronisk prosess for kontraktsignering
• Tildeling er å anse som signering av kontrakt fra oppdragsgivers
side, bekreftelse tilbake som signering fra leverandørs side

Fordeler med DPS
• For oppdragsgiver
• Mer fleksibilitet, kan tilpasses både kjente og ukjente behov
• Tilgang til et større leverandørmarked og flere tilbud
• Mer korrekte priser, konkurransemekanismen gir dagsferske
priser
• Tilgang på innovasjon og utvikling i markedet, ikke låst til
gårsdagens løsninger
• Fleksibilitet i varighet – kan endres ved behov

• For leverandører
• Tilgang til det offentlige markedet også for små og mellomstore
leverandører (SMB)
• Ikke utestengt fra kontrakter dersom man ikke blir kvalifisert,
kan straks søke om opptak på nytt når forholdene er rettet opp
• Ikke utestengt i flere år dersom man ikke får tildeling (som med
rammeavtaler)

Tips
• Nytt filter for søk på DPS på
Doffin

• Krever at oppdragsgiver
krysser for DPS i
kunngjøringsskjema

Vi skal tilrettelegge for økt bruk av DPS ved:
• Bruk av standardiserte byggeklosser (EHF,
felleskomponenter, infrastruktur)
• Samarbeid med oppdragsgivere, erfaringsinnhenting
• Samarbeid med leverandørmarkedet
• Samarbeid med systemleverandørene om
implementering av EHF, felleskomponenter og
infrastruktur

• Mål: Pilotering i 2019 – kurs/konferanse-segmentet

