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Hva er dynamisk 
innkjøpsordning?

Ifølge anskaffelser.no er 
ordningen tenkt brukt når du 
skal kjøpe inn standard-
ytelser som er tilgjengelig i 
markedet, og som ikke må 
tilpasses for å dekke 
behovet.

Ytelsen kan være både varer og 
tjenester. Det er en fullstendig 
elektronisk prosess som gir oss rask 
tilgang på tilbud fra et stort 
leverandørmarked.

For Ruter vil all kommunikasjon 
foregå gjennom portalen “EU-
supply”

Ved en rammeavtale vil antallet 
leverandører tilknyttet avtalen være 
bestemt i hele avtalens periode. Nye 
leverandører vil ikke kunne tre inn i 
avtalen. Vi ønsker å ha avtale på 
opptil 8 år for å sikre kontinuitet. 
Dette er et stort tidsspenn ift. den 
teknologiske utviklingen som skjer 
svært raskt. 

Vi ønsker å kunne ta inn nye
selskaper som representerer nye, 
innovative tjenester og teknologier
som kan gi oss forretningsmessige
fordeler.

Ved opprettelsen av en dynamisk
innkjøpsordning vil hvilket som helst
selskap fortløpende kunne tiltre
ordningen, gitt kriterier som vi setter. 
Ordningen er rask å iverksette, og
tilsvarende rask å avvikle.

Vi må kunngjøre til leverandørene
som er kvalifisert i ordningen hver
gang vi skal iverksettes et oppdrag, 
og alle som p.t. er med i
innkjøpsordningen kan levere tilbud.

En dynamisk innkjøpsavtale kan
medføre økte administrative 
kostnader fordi det kan potensielt
være mange leverandører. Samtidig
får vi en bredere tilgang på
konsulenter.
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Prosess for å bli 
med i ordningen

Det er relativt enkel å bli i
ordningen, gitt at 
kvalifikasjonskriteriene blir
møtt.

Invitasjon til kvalifikasjon samt alle
etterfølgende konkurranser vil bli
publisert på Doffin og TED.

Når vi iverksetter en ny
innkjøpsordning, følger en periode på
30 dager for kvalifisering av
leverandører. Etter denne perioden
kan Ruter sende ut
tilbudsforespørsel på definerte
oppdrag. Det blir da kjørt en
konkurranse, der tildelingskriteriene
er definert i tilbudsforespørselen. 
Svarfristen vil normalt være minst 10 
dager.

Nye leverandører kan kvalifiseres
fortløpende i hele perioden
innkjøpsordningen varer.

 Å være med i innkjøpsordningen 
innebærer ingen kjøpsforpliktelse for 
Ruter, ei heller leveranseforpliktelse 
for leverandørene. Ingen kontrakt 
signeres for etter den enkelte 
konkurransen.
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Ruters valg Ruter legger opp til flere 
dynamiske 
innkjøpsordninger for IT-
konslenter, ett per 
fagområde.

Kvalifikasjonskravene vi setter er:

• Firmaattest

• Skatteattest

• Utfyllt ESPD-skjema

• Egenerklæring for vandel

• Lest igjennom og akseptert Ruters 
handlingsregler for leverandører.

Leverandører kan velge om de vil 
være med på en eller flere 
innkjøpsordninger.
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Tilbuds-
forespørsler, 
tildelingskriterier 
og kontrakt

Tildelingskriterier blir 
definert i den enkelte 
tilbudsforespørsel.

Tilbudforespørslene vil inneholde en 
beskrivelse av de behov Ruter 
trenger å få dekket gjennom innleie 
av en konsulent. Erfaring og 
fagkompetanse er sentrale 
elementer i evalueringen, i tillegg til 
pris.

Arbeidsoppgavene vil bli presentert i 
kontekst, slik at leverandører kan 
svare ut om konsulentens relevante 
erfaring og utdannelse opp mot de 
arbeidsoppgaver som presenteres i 
tilbudsforespørselen.

For ytterligere å validere en tilbudt 
konsulents egnethet kan en samtale 
med konsulenten bli forespurt.

En forespørsel kan sendes ut til flere 
innkjøpsordninger dersom vi ser at 
oppdraget spenner over mer enn en 
innkjøpsordnings fagområde.

 En dynamisk innkjøpsordning er 
først og fremst kjøp av kapabilitet og 
kapasitet, ikke for å anskaffe en 
løsnings- eller produktleveranse.

Kontraktsformen vil fortrinnsvis være 
Statens Standardavtale for 
konsulentbistand (SSA-B eller SSA-B 
(enkel)).
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Mer informasjon 
om dynamisk 
innkjøpsordning

§ Informasjon fra Difi om dynamisk innkjøpsordning:
https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-
temaer/dynamisk-innkjopsordning

§ Om ESPD egenerklæringsskjema:
https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-
temaer/espd-egenerklaeringsskjema

§ Informativ artikkel i ComputerWorld skrevet av partnere i advokatfirmaet 
Kluge:
http://www.cw.no/artikkel/innkjopsordning/dynamisk-innkjopsordning-
etter-nytt-regelverk




