
Användarmanual
Lämna anbud i Mercells upphandlingsstöd



Denna användarmanual behandlar de steg som krävs för att lämna anbud i 
Mercells upphandlingsstöd. 

För att ingen information skall gå förlorad rekommenderas att klicka på ikonen 
“Spara” i överkant när ni har genomfört stegen på varje flik. Informationen sparas 
endast för eget bruk. 

Vänligen notera att samtliga fält indikerade med en * är obligatoriska fält där 
information krävs samt att informationen som ska lämnas utav er i samband med 
anbudsinlämningen i Mercells upphandlingsstöd är beroende på vilken 
information upphandlaren har begärt.



Klicka på titeln för den aktuella upphandlingen

Ni får då upp en summering innehållande information om när annonsen 
publicerades,  anbudsfrist, hur länge det lämnade anbudet ska vara giltigt samt om 
digital signatur ska nyttjas vid anbudsinlämningen samt tillhörande dokumentation 
för upphandlingen ifråga.



Vid intresse av att inkomma med anbud, klicka på fliken ”Lägg anbud”.

Klicka därefter på knappen ”Jag vill lägga ett anbud”.

Ni får då upp då följande informationsruta. Om önskar gå vidare i 
anbudsprocessen, klicka OK.



Fyll i begärda uppgifter under fliken ”Kvalifikationskrav” och fliken ”Krav” samt 
bifoga eventuella efterfrågade dokument. Klicka på ”Spara” vid varje steg.

Om den upphandlande enheten angett att priser ska lämnas i systemet kommer 
fliken ”Prisuppgifter” finns tillgänglig. Här skall ni fylla i era priser och eventuell 
produktbeskrivning. Klicka på ”Spara” innan ni går vidare i processen.

Klicka på fliken ”Dokument” om det är så att ni önskar bifoga någon ytterligare 
dokumentation tillsammans med ert anbud. 



Om ni väljer att gå vidare i anbudsprocessen utan att bifoga några dokument 
kommer en kontrollruta upp. Klicka ”Ja” om ni inte vill bifoga några dokument här.

Om den upphandlande enheten angett digital signatur, ska ni välja 
certifikatleverantör i listmenyn. Klicka därefter på ”OK”.



Ni får då upp en kontrollruta där ni ombeds kontrollera ert anbud. Tryck därefter 
på OK för att gå vidare i anbudsprocessen.

Öppna dokumentet du skall signera, fortsätt därefter signeringsprocessen.



Välj om ni vill signera med BankID på den här datorn eller med Mobilt BankID.

Ange personnummer och klicka därefter på fortsätt.

Starta BankID programmet.



Du får bekräftelse på att anbudet är skickat.

På startsidan finner du även listade era senaste skickade anbud.


