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Hjälpmedel för upphandling av kemisk-tekniska 
produkter: Förklaringar och instruktioner 
IIH har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta utvärdering av anbud i samband med upphandling av kemisk-tekniska 
produkter – främst maskindisk- och torkmedel för professionell användning. Hjälpmedlet är en excelfil med vissa på 
förhand ifyllda uppgifter och kalkyler. Excelfilen fungerar alltså som mall för upphandlingar. 

Bakgrund 

Vid utvärdering av anbud vid en upphandling kan det vara svårt att göra rättvisande jämförelser av priser och kostnader. 
Vår erfarenhet är att svårigheterna är särskilt stora när det gäller maskindiskmedel och torkmedel samt tvättmedel för 
professionell användning. 

Vårt syfte 

Vårt syfte med detta hjälpmedel är att underlätta dels för leverantörer att lämna uppgifter på ett enhetligt sätt och dels för 
upphandlare att göra rättvisande jämförelser mellan anbud. 

Mallens begränsningar 

Tvättmedel för professionell användning är ännu inte inkluderad i modellen. Vi har istället valt att i ett första steg fokusera 
på maskindisk- och torkmedel för professionell användning, för att sedan kunna utveckla mallen vidare. 

Mallen är begränsad till de uppgifter som har med dosering, förpackningsstorlek, antal förpackningar per 
transportförpackning, pris och brukslösning att göra. I mallen tas ingen hänsyn till variabeln diskens smutsighetsgrad. 
Mallen täcker heller inte in andra kravkriterier, t.ex. avseende miljö. 

Mallens/excelfilens upplägg 

Flikar 

Fliken Disk 

Här finns en mall som kan sparas ner och tillämpas vid upphandling av maskindisk- och torkmedel för professionell 
användning. I mallen finns plats för uppgifter att fyllas i av upphandlaren respektive anbudsgivaren/leverantören. I mallen 
finns också alla kalkyler inlagda för automatiska beräkningar – allt för att minska risken för felräkningar. 

Fliken Underlag 

Här finns en produktlista ut vilken hämtning sker automatiskt till kolumnen ”Beskrivning av produkt” (se nedan under 
rubriken ”För upphandlaren att definiera”). 

Listan som tillämpas idag gäller maskindisk- och torkmedel för professionell användning, men kommer att utökas med 
produkter för professionell tvätt. 

Fliken Exempel 

Här finns data från tre exempel inlagda för att tydligt visa hur mallen fungerar och beräkningar gjorts. 
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Tre övergripande rubriker 

 Grön rubrik för upphandlaren att definiera 
 Blå rubrik för leverantören att offerera 
 Grön färg för beräknat pris och kostnad för upphandlaren. 

För upphandlaren att definiera (grön rubrik) 

Vita kolumner: Här fyller upphandlaren i bakgrundsdata. 

Beskrivning av produkt (kolumn A): Håll pekaren i en ruta, så syns en ”rullgardin” där det går att välja den produkttyp man 
har för avsikt att upphandla. De produkter som kan väljas hämtas från fliken Underlag. 

Efterfrågad förpackningsstorlek (kolumn B): Ange den förpackningsstorlek du önskar att anbudsgivaren ska erbjuda (SI-
enheten finns i den grå kolumnen). 

Beräknad årsvolym (kolumn C): Ange den volym ni använder årligen av koncentrat av den nuvarande produkten. 

Nuvarande dosering av den koncentrerade produkten (kolumn F): Ange den dosering ni använder av nuvarande 
koncentrerade produkt. 

Grå kolumner (D och G): SI-enheter anges automatiskt beroende på vilken produkttyp som valts. I princip gäller ml och l 
för flytande produkter och g och kg för fasta eller pulverformiga produkter. 

Gul kolumn (H): Beräkning av den nuvarande årsvolymen av färdig brukslösning sker automatiskt baserat på inlagda 
uppgifter i de vita kolumnerna. Denna volym ligger till grund för beräkningar av årskostnad i kolumn V. 

För leverantören att offerera (blå rubrik) 

Vita kolumner (J, K, L, N, O, P): Här fyller leverantören i data om de produkter som offereras. 

Grå kolumner (M, Q): SI-enheter anges automatiskt beroende på vilken produkttyp som valts. I princip gäller ml och l för 
flytande produkter och g och kg för fast eller pulverformiga produkter. 

Beräknat pris och kostnad för upphandlaren (grön rubrik) 

Gula kolumner (S, T, U, V): Beräkning sker automatiskt baserat på inlagda uppgifter i de vita kolumnerna som 
leverantören offererat. 


