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1. Innledning
Guiden er på ingen måte en uttømmende oversikt over innkjøpsportaler, men har samlet de mest relevante for leverandører til det humanitære markedet. For å avgrense
antallet portaler, er portaler som tar betalt for å overvåke anbud kun summarisk omtalt.
Slike portaler drives ofte av en tredjepart og denne guiden fokuserer på fritt tilgjengelige
innkjøpsportaler som drives av innkjøper selv. I tillegg er portaler som fokuserer på forsvarsmateriell ikke inkludert selv om de kan være relevante for mange leverandører til
det humanitære markedet.
Guiden har gjort bruk av åpne kilder og den informasjon som er tilgjengelig på de ulike
innkjøpsportalene. I tillegg har en ekstern konsulent overvåket alle inkluderte innkjøpsportaler i oktober, november og desember 2016 samt januar 2017 for å sjekke relevans,
omfang av innkjøp og kategorier av innkjøp. Guiden er også basert på intervjuer med
representanter fra seks leverandører. Leverandørene representer et utvalg av bedrifter
fra flere sektorer med erfaring i markedet. De har fått disse spørsmålene:
Hvilke anbudsportaler er de mest relevante?
Hva skal til for å vinne et anbud?
Hvilke aktiviteter hadde blitt gjort i forkant av et anbud?
Hvordan blir dere kjent med utlyste anbud?
Hva skal man ikke gjøre for å vinne et anbud?
Svarene er generalisert og er tatt med i teksten som generelle anbefalinger. Guiden har
en generell del og presenterer deretter relevante innkjøpsportaler for de kategorier av
leverandører som NOREPS ellers benytter. Guiden vil bli jevnlig oppdatert og gjort tilgjengelig i et interaktivt format.
Denne guiden bygger på NOREPS’ tidligere rapporter «Markedsmuligheter i FN-byen» 1
og «Approaching the UN market - Updates for new suppliers» 2, begge utgitt i 2016 og
tilgjengelig på NOREPS’ hjemmesider. Leverandører som er helt nye i det humanitære
markedet anbefales å lese disse rapportene før de leser denne guiden. Rapporten «Markedsmuligheter i FN-byen» har, på side 16, en liste over 10 spørsmål en bedrift bør spørre seg før en inntreden på det humanitære markedet. Spørsmålene er relevante for det
humanitære markedet generelt og vil derfor være nyttig å vurdere også om ditt marked
er internasjonale eller nasjonale «non-governmental organizations» (NGO) som eksempelvis Røde Kors, Redd Barna eller Norsk Folkehjelp.
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http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/noreps/fn-marketsmuligheter_copenhagen.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/noreps/noreps-un-market-update-2-2016-2.pdf

2. Generelle tips før dere leverer anbud
Ingen av de intervjuede bedrifter har opplevd at overvåkning av innkjøpsportaler og
levering av tilbud har lykkes alene. Et tilbud vil sjelden eller aldri lykkes hvis den ikke er
støttet av en forutgående eller senere markedsaktivitet. Hvilken aktivitet varierer i stor
grad avhengig av produkt og bransje og denne guiden har ikke grunnlag for å påvise at
en aktivitet er generelt bedre egnet enn andre for å vinne anbud. Guiden vil likevel nevne noen av aktivitetene:

2.1 Forhåndsregistrering
Mange portaler, inkludert de mest relevante, krever en form for forhåndsregistrering av
bedriften før et anbud kan leveres. Bedriften bør derfor sette av tid og ressurser til å få
dette gjort så tidlig som mulig. Sørg for at dere har firmaattest, siste års regnskap, referanser fra kunder og ulike nøkkeltall (vil variere fra portal til portal) på engelsk, og sørg
for å få en komplett registrering så fort som mulig. Dette er alene en konkurransefordel
og din bedrift har all interesse av å vise at den er lønnsom, respektert og at innkjøper
kan stole på at dere er i virksomhet i hele kontraktens levetid. Noen portaler kan ha krav
i sin forhåndsregistrering som kan være vanskelig å tilfredsstille. En nystartet bedrift
med få eller ingen verifiserbare regnskapstall kan være et eksempel. Dette kan ofte løses ved å samarbeide med mer etablerte leverandører i NOREPS-nettverket.

2.2 Bygge nettverk
I forkant og etterkant av anbudsprosesser er det viktig å bygge nettverk i FN og i NGO’er.
NOREPS er en særdeles nyttig arena for dette, men bedrifter må være villig til å bruke
den tid og de økonomiske ressurser som er nødvendig. Nettverksbygging er krevende,
og dette er en bransje der kunden kan oppleves å være både utilgjengelig og fysisk langt
unna. De intervjuede bedriftene har ikke allmenngyldige råd om hvordan dette best kan
gjøres utenom at det er mye arbeid og tar lang tid. For mange bedrifter vil deltakelse på
messer være et godt utgangspunkt mens andre har fått mye igjen for å involvere seg i
tekniske grupper og diskusjoner. Noen av disse drives i regi av FNs cluster-organisering 3.
Andre har igjen reist til relevante logistikk-sentre eller pågående humanitære operasjoner for å demonstrere sine løsninger etter å ha tatt kontakt direkte. 4
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En god oversikt over globale clustre og hva de gjør finnes her:
https://www.humanitarianresponse.info/fr/coordination/clusters/global
4
Nettstedet www.humanitarianresponse.info er en god ressurs for å få oversikt over verdens
humanitære operasjoner. Ved å bruke litt tid her kan bedrifter ganske raskt få et overblikk over
status, planer og hvordan systemet fungerer for de ulike operasjonene. Bedrifter kan også finne
diskusjoner mellom tekniske eksperter og kontaktopplysninger til de involverte ekspertene.
4

2.3 Pakkeløsninger og samarbeid med andre bedrifter
Både FN og Røde Kors/Røde Halvmåne (IFRC 5) har en uttalt målsetting om å redusere
antall artikkelnumre og antall leverandører. Stadig flere anbud gjelder total-leveranser
av en rekke produkter hvor FN ønsker en enkelt leverandør. Denne trenden favoriserer
rene «katalog-firma» som igjen har knyttet til seg en rekke leverandører av de mange
ulike produkter som inngår i katalogen. Det er likevel viktig å presisere at denne trenden
ikke er generell og det er andre organisasjoner som går den motsatte vei for selv å sette
sammen egne pakker med produkter. Bedrifter som leverer en eller flere produkter av
en art hvor en slik organisering er relevant (eksempelvis kategoriene «health care» og
«nutrition & food») bør bruke NOREPS for å finne relevante partnere og eksponere slike
partnerskap på messer og andre treffsteder.

2.4 Respekter formalitetene og lever tilbud med kvalitet
Guiden har ovenfor presentert ulike tilleggsaktiviteter i forhold til å levere tilbud for en
bedrift som ønsker å etablere seg i det humanitære markedet. Bruk av NOREPS, messer,
besøk og personlige kontakter må likevel ikke overskygge det faktum at det er det formelle tilbudet som er det viktigste. Da de intervjuede bedriftene ble spurt om hva en
bedrift ikke bør gjøre, ga de dette rådet Ikke tro at dere kan gjøre snarveier fordi at dere
har gode kontakter eller allerede har en avtale med den aktuelle utbyder. Tilbudsdokumentene må være så gode som dere kan evne å produsere dem. De må tilfredsstille alle
kriterier og dere må ikke gjøre noe for å påvirke selve utvelgelsesprosessen. Når tilbudet
er levert, er det ikke annet å gjøre enn å vente på kunngjøringen. Alt av markedsarbeid
må være gjort før tilbudsfristen går ut. De intervjuede bedrifter gir klart uttrykk for at «å
mase» eller å påvirke prosessen etter at tilbudet er levert vil være i bedriftens disfavør.
Dere må også være oppmerksom på at prosessen med å velge leverandør kan ta måneder - spesielt hos FN-organisasjoner

5
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International Federation of Red Cross/Red Crescent (www.ifrc.org)

2. 5 Leveringsdyktighet er viktig
En annen utfordring som er relevant for flere bedrifter og bransjer, er levering. Leveringsdyktighet i utfordrende markeder er verdsatt hos FN og et viktig kriterium for
mange innkjøp. Det vil derfor være fornuftig for mange leverandører å bygge partnerskap i ulike markeder for å sikre best mulig leveringsdyktighet. Slik leveringsdyktighet
betyr ikke nødvendigvis at man må ha produkter på lager til enhver tid, men at bedriften
kan demonstrere levering til rett tid i lignende markeder. Hvis en bedrift har levert et
produkt til eksempelvis Juba i Sør-Sudan, har denne bedriften lært mye om hvordan best
få sikret en slik leveranse i forhold til toll, fraktmetode, tid og kostnad. Forsikring, installasjon og opplæring er også viktige elementer knyttet til leveringen og kan utgjøre en
konkurransefordel. Som ny leverandør, og kanskje med et begrenset antall produkter,
kan det være hensiktsmessig å inngå samarbeid med etablerte leverandører til markedet som foretar salget på den nye bedriftens vegne. Fra Norge og NOREPS har vi flere
eksempler med bedrifter som har lyktes med et slikt samarbeid.

2.6 UN Global Compact
Dette er et globalt initiativ i kjølvannet av FNs Bærekraftsmål som bedrifter bør vurdere
på generell basis. Initiativet er ventet å få et bredt gjennomslag, men denne guiden har
ikke funnet bevis på at det er en konkurransefordel enda. Vi har heller ikke funnet bevis
på at bedrifter som forholder seg til UN Global Compact blir utestengt fra deltakelse i
anbudskonkurranser. Det er likevel, spesielt i forhold til anbud til FN, grunn til å tro at en
deltakelse i UN Global Compact i fremtiden kan utgjøre en fordel.
Deltakelse i UN Global Impact betyr, kort fortalt, å erklære troskap til 10 bærende prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er
generelle og helt i tråd med hvordan norsk næringsliv fungerer. Det bør derfor være
enkelt for bedriften å kunne slutte seg til disse. I tillegg innebærer deltakelse en generell
tilslutning til FNs bærekraftsmål som også er lite kontroversielt fra et norsk perspektiv.
UN Global Impact er likevel ikke uten forpliktelser. Deltakelse innebærer en årlig rapportering i form av en Communication on Progress (COP) som skal inkludere tre elementer;
en erklæring fra bedriftens leder om fortsatt støtte, en beskrivelse av praktiske tiltak og
en form for måling av resultater. Bedriften registrerer seg på UN Global Compact sine
hjemmesider 6 der det er en egen guide til selve registreringsprosessen. 7

6
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www.unglobalcompact.org

https://www.unglobalcompact.org/docs/how_to_participate_doc/Online_Application_Guideline
_Business.pdf
6

2.7 Bruk UNHRD hvis relevant
United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) 8 ledes av World Food Program
(WFP) og er et nettverk av seks strategisk plasserte lagre som kjøper inn, lagrer og
transporterer humanitære varer på vegne av hele det humanitære nettverket. UNHRDs
fokus er forhåndslagring og respons på vegne av sine 80 partnere. Partnerne er FNorganisasjoner, statlige beredskapsenheter og NGO’er. Lagrene er basert i Italia, de Forente Arabiske Emirater, Ghana, Panama, Malaysia og Spania og tilbyr en en full «supply-chain»-løsning på vegne av partnerne.
Leverandører kan oppleve at varer som skal kjøpes inn, skal plasseres hos UNHRD og at
organisasjonen er en viktig partner i lagring og anvendelse av varen. Partnere kan også
bruke UNHRD til å gjøre innkjøp gjennom LTAs (Long Term Agreements se neste kapittel) som UNHRD selv har etablert eller organisere spesifikke innkjøp på vegne av en eller
flere partnere. Flere av de intervjuede bedriftene har opplevd at kontinuerlig kontakt
med UNHRD har vært viktig for å få etablert seg i markedet. Kontakt med UNHRD oppnås best gjennom bruk av NOREPS-nettverket.

3. Begreper dere bør kunne
3.1 Total Cost of Ownership (TCO) 9
Dette er et begrep som er ment å dekke alle direkte og indirekte kostnader ved en vare,
tjeneste eller et system av begge. Slike kostnader kan være innkjøpspris, kostnad for
transport og levering, kostnad ved bruk (operating cost), opplæring, vedlikehold, forventede oppgraderinger og kostnad ved å resirkulere, demontere eller dekommisjonere
etter endt bruk.

3.2 CPV-koder
Common Procurement Vocabulary (CPV) er utviklet av EU for å forenkle saksbehandlingen av det store antall anbud som EU mottar hvert år. CPV-koder beskriver varer og
tjenester av alle slag og blir brukt av et økende antall innkjøpsportaler, inkludert FN.
Kodene er regulert av et eget EU-direktiv (Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV)).

8

www.unhrd.org
Begrepet blir også brukt i andre sammenhenger, for eksempel regnskapsføring og produksjon,
men denne guiden bruker kun en definisjon relevant for innkjøp. Definisjonen er basert på en
tekst på wikipedia.org

9
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Selve koden består av inntil 9 sifre som er unike for varegrupper/tjenester. Kodene endres sjelden fordi det er en lang og ressurskrevende prosess å endre et EU-direktiv, men
de ulike innkjøpsorganisasjonene vil endre/revidere hvilke av de etterspurte varer og
tjenester som hører inn under hvilken kode. Bedriftene bør derfor være oppmerksom på
slike endringer og ikke stole på at søk på en CPV-kode alene er tilstrekkelig for å finne
relevante anbud.

3.3 Expression of Interest (EoI)
Dette begrepet er ment å dekke alle former for å avdekke interesse for et anbud. Prosessen fungerer ofte som en forhåndsregistrering av interesserte leverandører og krever
få ressurser. FN har eksempelvis et standard-skjema som bedrifter vil bruke under en
time for å ferdigstille. Innkjøper bruker prosessen til å orientere seg i markedet og gjøre
selve anbudsprosessen enklere å administrere. EoI er ofte grunnlaget for å motta invitasjon til å gi et anbud. Leverandører som ikke har respondert på EoI, risikerer å ikke bli
invitert i den påfølgende anbudsprosessen. I tillegg kunngjøres ofte ikke anbudsprosesser dersom organisasjonen allerede har oversikt over relevante leverandører. Dette kan
komme fra en EoI, fra en tidligere innkjøpsprosess eller på anbefaling fra andre avdelinger/organisasjoner i organisasjonen eller som organisasjonen samarbeider med. Eksempelvis er det ikke uvanlig at FN-organisasjoner i samme land bruker samme liste over
leverandører innenfor visse kategorier. En EoI kan bli utlyst med veldig korte frister fordi
den kun krever en vurdering av interesse. Fristen er som regel mellom 7 og 14 dager
etter utlysning.
Det er viktig å merke seg at en utlyst EoI verken forplikter en leverandør til å levere tilbud eller en innkjøper til å utlyse et anbud.

3.4 Request for Information (RfI)
Dette er et mindre brukt begrep og dokument, men er i stor grad hva det høres ut som;
en forespørsel etter informasjon fra leverandører om det finnes produkter i form av en
vare eller tjeneste som kan tilfredstille ulike målsettinger som innkjøper har. En RfI vil
ofte bli fulgt opp av en RfP eller en RfQ. Den vil typisk utlyses med en kort tidsfrist, 7 - 14
dager.

3.5 Request for Proposal (RfP)
Dette er et dokument som danner grunnlag for et innkjøp av en vare eller tjeneste, men
hvor det endelige produkt ennå ikke er kjent eller hvor det også/eller i tillegg skal kjøpes
ekspertise/kompetanse som kan bidra til utvikling av det endelige produkt. Dokumentet
vil ofte spesifisere undersøkelsene og utviklingen som skal finne sted, men vil ikke spesifisere den endelige vare eller tjeneste.
En RfP er et dokument tidlig i en innkjøpsfase og vil kreve mye arbeid fra en leverandør.
Samtidig er det en god anledning til å introdusere sitt produkt/tjeneste til nye anvendel8

sesområder og prosessen vil ofte legge stor vekt på andre kriterier enn pris. En RfP kan
ofte fungere som en invitasjon til et pågående samarbeid med innkjøper i motsetning til
rene transaksjoner/salg. Det er naturlig at en RfP har en lengre tidsfrist, men dette vil
variere. 14 - 30 dager er det mest normale og en leverandør som vinner en slik prosess
må regne med å bruke lang tid sammen med innkjøper før endelig leveranse avtales.
Det er derfor viktig at leverandører bruker muligheten til å stille spørsmål før anbudet
leveres til å avklare tidsforløp og kostnader før anbudet leveres.

3.6 Request for Quotation (RfQ)/ Invitation to Bid (ItB)/ Contract Notice
(CN)
Dette er et tradisjonelt anbudsdokument med klare spesifikasjoner for den vare eller
tjeneste som ønskes levert. Spesifikasjonene skal være så detaljert som mulig for å gjøre
det mulig å sammenligne pris, kvalitet, leverings- og betalingsbetingelser og andre kriterier så direkte som mulig.
En RfQ/IfB/CN vil ofte bli utstedt for kjente varer og tjenester. I det humanitære markedet vil pris ofte være det mest fremtredende kriterium i en slik prosess. Det er likevel
verdt å merke seg at FN og andre humanitære organisasjoner i stadig større grad fokuserer på Total Cost of Ownership og at mange norske leverandører er mer konkurransedyktig som et resultat av fokus på TCO. En RfQ/IfB/CN har varierende tidsfrister som
ofte står i sammenheng med hvilken vare eller tjeneste som skal kjøpes. Typisk vil forbruksvarer ha korte tidsfrister (7- 14 dager) mens innkjøp av større systemer ofte vil ha
lengre frister (14 - 60 dager).

3.7 Long-Term Agreement (LTA)
Dette er et begrep som blir brukt av de fleste humanitære innkjøpere, men betydningen
vil ofte variere. Felles for de ulike organisasjonene er at en LTA vil være en avtale som
gjelder i typisk 2 år hvor leverandøren kan levere sin vare eller tjeneste i forskjellig volum i løpet av perioden. En LTA sparer innkjøper for gjentatte anbudsrunder for den
samme vare eller tjeneste, men spesifiserer ikke det endelige volum som skal leveres
eller om det gjøres innkjøp i det hele tatt.
Verdien av en LTA vil variere og i utvalget av intervjuede bedrifter betegner noen en LTA
som avgjørende for leveranser til de ulike organisasjonene, mens det for andre ikke er
viktig. Det er også bedrifter som har opplevd at en LTA ikke har resultert i noen leveranser av betydning. Hvorfor det er slik vil variere, men det vil i alle tilfeller være fornuftig
for bedrifter å være aktiv i sin oppfølging av en LTA og betrakte LTA som en mulighet for
salg og ikke en garanti for salg. Det kan likevel skje at organisasjonens fokus skifter eller
at budsjetter blir redusert etter at en LTA er inngått.
En annen og viktig verdi av en LTA er at den, i FN-systemet, gir mulighet for såkalt
«piggybacking». En leverandør med en LTA kan referere til denne og etablere salg på
9

denne ovenfor de aller fleste andre FN-organisasjoner. Eksempelvis vil en LTA med UNICEF gi mulighet til å selge samme produkter til WFP uten nytt anbud.

4. Når dere skal levere anbud
4.1 Bruk tid på å lese spesifikasjoner
Alle bedrifter som er intervjuet legger vekt på viktigheten av å lese anbudsdokumentene
nøye og vurdere om produktet(ene) er i tråd med alle spesifikasjoner. Det er ikke uvanlig
at dere møter spesifikasjoner bygget på produktet til en konkurrent. Innkjøper vil ofte
bruke spesifikasjoner de kjenner og det er sannsynlig at de har dette produktet allerede.
Hvis dere har et bedre produkt er det imidlertid ingen grunn til å la være å skrive et tilbud!
Dere bør også lese deres egne anbudsdokumenter godt og sørge for at dere har svart på
alle spørsmål og skrevet hvordan dere tilfredsstiller alle kriterier. Hvis dere møter spesifikasjoner fra en konkurrent er det spesielt viktig å bevise hvordan deres produkt møter
spesifikasjonene på en annen og bedre måte enn konkurrenten.

4.2 Gode salgsreferanser og dokumentasjon av stabil lønnsomhet
FN og NGO’er, som de fleste andre kunder, legger stor vekt på pris i sine vurderinger.
Norske bedrifter er ofte mer konkurransedyktig på pris enn de selv tror, men er i enda
større grad konkurransedyktig på referanser, leveringer, vedlikehold og stabil lønnsomhet. Bedrifter som skal levere tilbud bør sikre seg gode, oppdaterte referanser for sine
produkter og sørge for at all finansiell dokumentasjon 10 er tilgjengelig. Referanser kan
være tidkrevende å innhente og det er derfor lurt å starte denne prosessen så tidlig som
mulig.

4.3 Det er viktig å spørre for å forhindre misforståelser
De fleste portalene gir mulighet til å avklare mulige misforståelser før tilbudet leveres.
Prosessen er ofte lik norske portaler som eksempelvis Doffin, og dere må forvente at
spørsmålene blir offentliggjort for alle involverte. Dere vil også oppleve at det tar tid før
dere får svar og at svarene er summariske, men dette bør ikke forhindre dere i å spørre.
Flere av de intervjuede bedriftene har opplevd negative overraskelser knyttet til leveranse, levering av vareprøver og lignende som kunne vært unngått hvis bedriften hadde
benyttet muligheten til å spørre.
10

De ulike portaler som krever forhåndsregistrering vil forvente firmaattest, siste års regnskap,
nøkkelindikatorer, informasjon om styret og eiere m.m.
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5. Universelle innkjøpsportaler
Det er noen innkjøpsportaler i markedet som favner så bredt at de er relevante for alle
bedrifter:

11

Nettsted

URL

Forhåndsregistrering

Frist

Antall pr uke

UN Global Marketplace

www.ungm.org

Ja

7 - 30 dager

150 - 250

IFRC Procurement

http://www.ifrc.org/
en/what-wedo/logistics/procure
ment/open-onlinetenders

Ja

30 - 60 dager

1

ICRC Procurement

https://www.icrc.org
/en/doing-businesswith-icrc

Nei

30 - 60 dager

1

TED

http://ted.europa.eu Ja
/TED/main/HomePag
e.do

30 dager

600 - 800

World Bank Administrative Procurement

http://web.worldban Ja
k.org/external/defaul
t/main?menuPK=645
0398&pagePK=64160
654&piPK=64162110
&theSitePK=438017

14 - 30 dager

3-5

Development Aid

https://www.develop Ja
mentaid.org/#!/tenders/s
earch

7- 60 dager

ca 100

DevEx

https://www.devex.c
om/funding/tendersgrants

7- 60 dager

ca 150

Ja

5.1 UN Global Marketplace (UNGM) 11
Dette er den største innkjøpsportalen i det humanitære markedet og samler nesten 12
alle innkjøp som de mange FN-organisasjonene gjør. UNGM drives av et team i FN-byen i
København administrert av organisasjonen UNOPS. Her legges FNs offentlige anskaffelser og nye anbud fortløpende ut. Selv om målet er at alle FNs organisasjoner skal bruke
UNGM til sine anskaffelser, er dette fremdeles ikke realisert i praksis. Det har ikke lykkes
denne guiden å finne et presist estimat for hvor mange anbud som ikke blir lagt ut på
UNGM. Noen bedrifter overvåker portaler til FN-organisasjoner som de har etablert et
kundeforhold til, men alle overvåker UNGM i tillegg og dette er helt klart FNs viktigste
portal for innkjøp.
Det kan skrives en guide for bruk av UNGM alene, men det viktigste bedrifter som er
interessert i dette markedet kan gjøre er å registrere seg og komme i gang. Det er relativt enkelt å registrere seg på basis-nivå er og portalen er blant de mest brukervennlige i
markedet. Kvaliteten på utlysningene varierer dramatisk og det samme gjør tidsfristene,
men summen av anbud som blir lagt ut gjør portalen interessant for de aller fleste som
ønsker å levere varer og tjenester til det humanitære markedet. Alle intervjuede bedrifter som bruker UNGM sjekker den minst en gang i uken.
Tender Alert Service (TAS)
Bedrifter som ønsker å bli en FN-leverandør kan benytte UNGM Tender Alert Service.
Tjenesten varsler bedrifter direkte når relevante anbud legges ut på UNGM og koster
200 USD for et årsabonnement. Erfaringene fra de intervjuede bedriftene er delte når
det gjelder TAS. Noen opplever den som mislykket og ikke troverdig mens andre er godt
fornøyd og overvåker ikke anbud på noen annen måte. God bruk av TAS vil kreve at bedriften har avgrensede søkeord/CPV-koder og en klar definisjon av markedet og hvordan
innkjøp skjer. Hvis bedriften er mer usikker og/eller har en produktportefølje som har
flere anvendelsesområder, bør dere vurdere å overvåke UNGM mer aktivt i tillegg til et
TAS-abonnement. For bedrifter som er nye på UNGM anbefales et abonnement på TAS
uansett.

11

«Når det gjelder norsk næringsliv, har det vært en jevn stigning av registreringer på UNGM fra
2009 til i dag. I løpet av 2016 forventes det at mer enn 200 norske leverandører er registrert på
portalen. UNGM-portalen gjør at vi kan overvåke den norske interessen til den kommersielle
siden
av FN-systemet. Vi kan samtidig følge hvilke bedrifter som har interesse for FN-markedet og hvilke sektorer det vises mest interesse for. I 2015 hadde 194 norske leverandører registrert seg på
UNGM. Dette er et relativt lavt antall, sammenliknet med de andre skandinaviske landene. Danmark har over 600 registrerte leverandører». Kilde: NOREPS-rapporten «Markedsmuligheter i FNbyen» (2016).
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UNOPS og norske markedsaktører bekrefter begge at det finnes anbud som ikke blir publisert
på UNGM
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5.2 International Federation of Red Cross/Red Crescent (IFRC) og den Internasjonale Røde Kors-komité (ICRC)
Dette er portaler som meget sjelden utlyser generelle anbud, men det er likevel en viktig
arena for bedrifter som vil inn i det humanitære marked. IFRC gjør de aller fleste innkjøp
gjennom anbudsrunder rettet mot forhåndsregistrerte leverandører mens ICRC sjeldnere gjør egne innkjøp. De to enhetene samarbeider ofte, men er to adskilte organisasjoner med to meget ulike mandater.
Det er denne guidens klare anbefaling at bedrifter undersøker «Emergency Items Catalogue» som finnes på hjemmesiden deres (se link i tabellen over). IFRC kjøper inn varer i
denne katalogen med jevne mellomrom for forhåndslagring i deres fem regionale lagre.
Bedrifter som har produkter i sin portefølje som samsvarer med varer i katalogen, bør
forhåndsregistrere. Bedrifter som blir forhåndsregistrert og opplever at deres produkter
blir kjøpt inn, kan likevel ikke forvente å få sine produkter inkludert i katalogen. IFRC er i
en prosess hvor de regionaliserer sine innkjøp og færre produkter blir representert i den
globale katalogen. Leverandører til IFRC/ICRC må også orientere seg om innkjøpsbetingelsene som finnes i et eget dokument. 13
De intervjuede bedrifter som har leveranser til IFRC/ICRC har også fortalt at personlige
møter og demonstrasjoner av produkt har vært viktig for å bli invitert til å levere anbud.
Slike møter og demonstrasjoner oppnås best ved aktiv bruk av NOREPS-nettverket, ved
å delta på messer som AidEx og DIHAD eller oppsøke muligheter til å besøke regionale
logistikksentre.

5.3 Tenders Electronic Daily - Supplement to the Official Journal of the EU
(TED)
Dette er EU/EØS-områdets felles portal for alle offentlige anbud som er over beløpsgrensen i det aktuelle landet (1,1 millioner i Norge 14). Portalen er uoversiktlig og kvaliteten på anbudsdokumentene varierer i stor grad. I overvåkningsperioden fant denne
guiden at dokumenter fra Skandinavia, Tyskland, Storbritannia og BeNeLux typisk var av
høyere kvalitet enn fra det østlige og sørlige Europa. Det er vanskelig å gi en generell
anbefaling for bruk av TED. Nytten av portalen vil avhenge av bransje og produkt, men
det er helt klart en rekke «contract notices» på portalen som kan være relevante for
bedrifter som vil levere varer og tjenester til nasjonale beredskap- og sikkerhetsmyndigheter.
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http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/noreps/ifrc-gls-communique-on-service-fees.pdf
I 2017 vil krav til offentliggjøring i Doffin forsvinne for kontrakter under 1,1 mill for kjøp av
varer, tjenester og bygg- og anleggskontrakter. For helse og omsorgskontrakter blir kunngjøringsplikten 6,3 mill kroner. I utgangspunktet skal alle krav over nasjonal terskelverdi som offentliggjøres i Doffin også offentliggjøres i TED. For en full oversikt over terskelverdier for EØSutlysning for 2016-2017, se denne linken:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8218953ab4b34622b4fc390246eb85b5/tabell-somviser-endringene-i-terskelverdi.pdf
14
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5.4 Development Aid og DevEx
Dette er medlemsorganisasjoner hvor NGO’er, donorer og andre humanitære aktører er
medlemmer. Denne siden er en service til disse medlemmene og bedrifter må derfor
være medlem av organisasjonen. Siden prøver å samle opp relevante anbud og er et
godt supplement til for eksempel UNGM. Nettstedene har ikke egne anbud slik at leverandører kun blir ledet til de originale innkjøpsportalene.

5.5 World Bank Administrative Procurement
Verdensbanken er en enorm aktør innen statlig utvikling, men gir sin støtte i form av
kompetanse og ulike lån. Lånene blir ofte brukt til innkjøp og bygging av infrastruktur,
men dette blir utlyst i de respektive land. Denne portalen lister de innkjøp som Verdensbanken selv foretar. De er ofte store og vel verdt å følge med på.

6. Innkjøpsportaler brukt av FN-organisasjoner
Organisasjon

URL

Frist

Sektor

UNRWA - FNs organisasjon
for palestinske flyktninger

http://www.unrwa.org/pro 14 - 30 dager
curement/tenders

Alle sektorer

UNDP - FNs Utviklingsprogram

http://procurement7 - 14 dager
notices.undp.org/index.cfm?o
rder_by=area_desc

Alle sektorer

UNICEF - FNs organisasjon
for barns rettigheter

https://www.unicef.org/su
pply/index_25947.html

7 - 30 dager

Health care
Transportation & Logistics
Nutrition & Food

UNOPS - FNs egen prosjektorganisasjon

https://www.unops.org/en 7 - 30 dager
glish/Opportunities/supplie
rs/Pages/Businessopportunities.aspx

Transportation & Logistics
Storage, Shelter & Protection
Sustainable Energy

UN Procurement Division ansvar for FNs sekretariat,
inkl alle fredsbevarende
operasjoner

https://www.un.org/Depts
/ptd/eoi

7 - 30 dager

Alle sektorer

UNHCR - FNs Høykommisær for flyktninger

http://www.unhcr.org/invit 7 - 30 dager
ations-bid.html

Alle sektorer

MERK: URL-adressene vil endre seg og de ulike links kan være «døde». NOREPS har ikke kapasitet
til å overvåke alle nettstedene kontinuerlig, men er takknemlig for tips om endringer i URL eller
nye nettsteder som kan være relevante.
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Tabellen over inkluderer noen av de største FN-organisasjonene, men ikke alle da det er
simpelthen for mange å inkludere i denne guiden. Det er verdt å merke seg at noen av
de største FN-organisasjoner ikke har egen innkjøpsportal. Eksempelvis referer både
WFP og UNFPA konsekvent til UNGM mens WHO publiserer sine innkjøp i regionale og
lokale kontorer som UNGM igjen prøver å fange opp og publisere.

7. Innkjøpsportaler brukt av statlige aktører og
NGO’er
Organisasjon

URL

Frist

Sektor

Inter-Agency
Procurement
Group

http://www.iapg.org.uk/category/latesttenders/

14 - 30 dager

Alle sektorer

Save the Children

https://www.savethechildren.net/tenders

ca 30 dager

Health care
Transportation &
Logistics

US AID
Merk at US AID
benytter flere
portaler og mange
innkjøp er outsourcet til private
aktører. Til høyre
finner dere URL til
de to portalene
som er mest brukt

http://deliver.jsi.com/dhome/procurementn 7 - 14 dager
ews/currentrfqs
https://procurement.usaid.gov/usaidprocurementannouncements/procurement-informationbulletin

Alle sektorer

Myndigheten for
Samhallsskydd
och Beredskap
(MSB), Sverige

http://www.opic.com/org/myndigheten_for 30 dager
_samhallsskydd_och_beredskap

Transportation &
Logistics
Storage, Shelter &
Protection
Sustainable Energy

Beredskabsstyrelsen, Danmark

http://brs.dk/viden/rammeaftaler/Pages/Ra
mmeaftaler.aspx

30 dager

Transportation &
Logistics
Storage, Shelter &
Protection
Sustainable Energy

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

www.doffin.no

30 dager

Transportation &
Logistics
Storage, Shelter &
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Organisasjon

URL

Frist

(DSB), Norge

Sektor
Protection
Sustainable Energy

ECHO - EUkommisjonens
etat for nødhjelp

http://ec.europa.eu/echo/fundingevaluations/public-procurement/calls-fortender_en

30 dager

Alle sektorer

MSF Belgia

https://www.msfsupply.be/?page_id=1403

14 - 30 dager

Health care
Transportation &
Logistics
Storage, Shelter &
Protection

MSF Nederland

http://www.artsenzondergrenzen.nl/ourprocurement-process

Kun forhåndsregistrering

Health care
Transportation &
Logistics

OXFAM

http://www.oxfam.org.uk/what-wedo/about-us/plans-reports-andpolicies/information-forsuppliers/invitations-to-tender

14 - 30 dager

Water, Sanitation &
Waste
Health Care
Storage, Shelter &
Protection
Transportation &
Logistics

World Vision

http://wvi.org/topics/global-procurement

14 - 30 dager

Water, Sanitation &
Waste
Health Care
Storage, Shelter &
Protection
Transportation &
Logistics

Kirkens Nødhjelp

https://www.kirkensnodhjelp.no/en/aboutnca/for-contractors/current-businessopportunities/

30 dager

Water, Sanitation &
Waste
Storage, Shelter &
Protection
Transportation &
Logistics

Danish Refugee
Council

https://drc.dk/relief-work/procurement-indrc

14 - 21 dager

Water, Sanitation &
Waste
Storage, Shelter &
Protection
Transportation &
Logistics
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MERK: URL-adressene vil endre seg og de ulike links kan være «døde». NOREPS har ikke kapasitet
til å overvåke alle nettstedene kontinuerlig, men er takknemlig for tips om endringer i URL eller
nye nettsteder som kan være relevante.

Tabellen inkluderer et fåtall av verdens NGO’er. Noen av de som er inkludert (MSF, Oxfam, World Vision og Save the Children) er blant verdens 10 største mens andre er
mindre. The Inter-Agency Procurement Group er en sammenslutning av 17 større
NGO’er som samler anbud fra dem alle. Noen av disse, som Save the Children og Oxfam,
har egne portaler i tillegg, men siden er helt klart verdt å følge med på.
De fleste av verdens NGO’er gjennomfører lokale innkjøp og har ikke sentrale
innkjøpsportaler. Samtidig arbeider NGO’er som mottar midler fra stater og interstatlige samarbeid med å profesjonalisere sine innkjøpsprosesser. Årsaken er at statlige
donorer setter flere krav til rapportering og anti-korrupsjonstiltak. De NGO’er som mottar midler fra ikke-statlige donorer har ikke de samme krav til rapportering og vil ofte
ikke ha det samme incentiv til å profesjonalisere sine innkjøp. NOREPS er i ferd med å
utrede hvordan det generelle NGO-markedet kan gjøres mer tilgjengelig for norske bedrifter.

8. Anbudsovervåking fra kommersielle aktører
Det er en rekke aktører som tar betaling for å overvåke utlyste anbud. Dette er et utvalg
som overvåker ulike markeder:
Navn på
overvåker

URL

Marked

Pris

Eier

Mercell

www.mercell.com

Norge

500 - 1075 NOK pr mnd

Mercell Europa

Ariba

www.ariba.com

Global

Gratis - 167 USD pr mnd

SAP

Tendsign

www.tendsign.no

Skandinavia

Gratis - 208 NOK pr mnd

VISMA

Tendertiger

www.tendertiger.com Global, men
spesielt India

Ukjent

Sinha Mahesh,
India

FedBid

www.fedbid.com

% av kontraktsverdi

Procurement
Technologies,
Inc.

USA

Forretningsmodellene er litt ulike og denne guiden kan ikke gi noen vurdering av kvaliteten til de ulike tjenestene. Det er bedrifter i NOREPS-nettverket som bruker tjenestene
mens andre kun bruker de åpne tjenestene som drives av innkjøperne selv.
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9. Nasjonale innkjøpsportaler utenfor Europa
Denne guiden inkluderer de nasjonale innkjøpsportaler i Skandinavia, men det blir for
omfattende å inkludere flere land. Det er likevel grunn for bedrifter å vurdere overvåking av nasjonale innkjøpsportaler i de mest relevante markedene for sine produkter.
Nasjonale innkjøpsportaler krever ofte en registrering eller lisensiering i det aktuelle
landet samt fysisk henting og/eller levering av anbudsdokumenter. Bedrifter som har
spesifikke markeder for sine produkter bør vurdere å finne lokal representasjon eller
partner(e) i ulike land.
The Level Market (www.thelevelmarket.com)
Dette er et nettsted som tilbyr eksponering av produkter som er hyllevare og relevante
for det humanitære marked. Leverandører betaler en månedlig sum (99 USD per måned
eller 999 USD for et år i skrivende stund) for denne eksponeringen. Nettstedet tilbyr en
rekke produkter fra anerkjente leverandører og kan være en relevant markedskanal for
flere bedrifter i NOREPS-nettverket. Nettstedet inkluderer transport/leveranse som en
del av sine tjenester og krever inn betaling fra kunde på leverandørens vegne.
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