Stockholm 2021-06-24

Viktig information till er som är eller önskar bli leverantörer till Stockholm
Vatten och avfall
Stockholm Vatten och Avfall har tecknat avtal med Achilles Information AS för användning av
kvalificeringssystemet Utilities Nordics & Central Europe – UNCE.
UNCE är ett gemensamt kvalificeringssystem för hela energisektorn i Norden där större bolag
inom branschen är medlemmar.
När Stockholm Vatten och avfall upphandlar enligt Lagen om upphandlingar inom
försörjningssektorerna – LUF - har vi möjlighet att använda oss av kvalificeringssystemet
UNCE. När vi använder oss av UNCE gör vi ett urval av i UNCE godkända leverantörer som
får ta del av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut via
Stockholm Vatten och Avfalls upphandlingssystem Kommers/Stockholm Stad.
Därför är det viktigt för oss att ni är kvalificerade i UNCE för att ha möjlighet att lämna anbud.
Observera att upphandlingar via kvalificeringssystem som regel inte annonseras.
Användningen av UNCE kommer att ske successivt. Vi kommer att informera om vilka
kommande upphandlingar som kommer att genomföras i UNCE i vår upphandlingsplan på vår
hemsida eller via UNCE.
Ni finner ytterligare information om UNCE och Stockholm Vatten och Avfalls upphandlingar på
svoa.se/aktuellt/upphandlingar. Vi uppdaterar hemsidan löpande med information. Vår strävan
är att upphandlingar både inom UNCE som övriga upphandlingar finns med på
Upphandlingstidplanen.
Mer information om anslutning till UNCE finns på Achilles webbplats.
Länk till beställningsformulär finner ni här. Information kan även ges av Michael Rönnqvist,
telefon 070-692 17 24, eller e-post: michael.ronnqvist@achilles.com
För att inte gå miste om kommande upphandlingar inom LUF ber vi er därför att ansluta er till
UNCE:s kvalificringssystem. Fördelen för er att ansluta er till UNCE är att i också blir
tillgängliga och kvalificerade för alla aktörer som är anslutna och därigenom har möjligheten
att få lämna anbud ökat.
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