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1 Informasjon om Doffin
Den nasjonale publiseringstjenesten www.doffin.no er databasen hvor offentlige virksomheter i
Norge kunngjører sine innkjøp. Alle innkjøp med en verdi fra 1,1 mill NOK, som er den nasjonale
terskelverdien, skal kunngjøres i Doffin. For anskaffelser mellom 100 000 og 1,1 mill. NOK ekskl. mva.
er det tilstrekkelig å følge forskriftens del I.
Formålet med Doffin er:
•

Sikre kunnskap om markedet i forhold til offentlige kunngjøringer

•

Sikre gjennomsiktighet i beslutningsprosessen og konkurranseprosedyren

•

Siker at anbud over EØS terskelverdi er publisert på TED (Tenders Electronic Daily) som er
online versjon av ‘Supplement to the Official Journal of the European Union’, reservert for
europeiske offentlige innkjøp

•

Sikrer at krav om publiseringer følger loven

•

Innhente statistikk om offentlig sektor (ifølge anbudsdokumenter)

Operatør for Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
administrerer Doffin på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

2 Logg inn
På www.doffin.no logger du inn med ditt personlig brukernavn og passord.

2.1 Tilbakestill passord
Passord og brukernavn tilbakestilles dersom det har blitt glemt eller har gått ut:
•
•

Klikk på lenken «Tilbakestill passord eller finn ditt brukernavn».
Du vil motta en e-post som inneholder ditt brukernavn og en lenk du klikker på for å komme
til en ny side der du skaper selv ett nytt passord.
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•

Du legger inn din mailadresse og skriver passorder du ønsker å bruke. Dette må du oppgi to
ganger innen du klikker på «Tilbakestill» knappen.

NB: Passordet må inneholde minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst ett tall og
det må være 8 tegn lang eller lengre.
For å bli bruker for en allerede registrert oppdragsgiver må du kontakte en administrator og be om
oppretting av brukerkonto.

2.2 Søk kjøperprofil
Dersom du er usikker på hvem du kan kontakte internt for å bli registrert som bruker av Doffin kan
du gå til «Søk kjøperprofil»og søke opp organisasjonen. Ved å klikke på navnet kommer du videre til
kjøperprofilen som inneholder kontaktpersonen.

3 Registrer som ny oppdragsgiver
Ved å være en registrert oppdragsgiver kan du opprette og publisere kunngjøringer i Doffin. Du vil
også få muligheten til å varsle leverandører som har meldt interesse når endringskunngjøringer er
publisert, når nye dokumenter er opplastet eller når en kunngjøring er kansellert.
• For registrering, send en e-post til support@doffin.no
• Følgende obligatoriske opplysninger oppgis:
o Navn på virksomheten
o Postadresse
o Postkode
o By
o Organisasjonsnummer (vil bli sammenlignet med informasjon i https://brreg.no)
o Kort beskrivelse av virksomheten
o Kontaktpersonens navn, e-postadresse og telefonnummer
o Navn på virksomhetens administrator som har full tilgang til systemet (dersom
forskjellig fra kontaktperson), e-postadresse og telefonnummer
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Den første bruker blir automatisk ‘virksomhetsadministrator’ for oppdragsgivers virksomhet.
Virksomhetsadministratoren vil kunne legge til ekstra brukere for virksomheten slik at disse også blir
i stand til å logge inn på Doffin. Virksomhetsadministratoren kan endre brukerprofiler samt legge til
flere virksomhetsadministratorer. Administratoren har tilgang til alle skapte kunngjøringer.
Det er ingen begrensning i antallet på brukere eller administratorer, men vær helt sikker på at alle
tilføyde brukere tilhører samme organisasjonsnummer. Dersom brukere tilhører et annet
organisasjonsnummmer, er en ny virksomhetsregistrering nødvendig.

4 Gjør deg kjent med din konto
4.1 Startside
Du kommer direkte til din startside etter at du har logget deg på. Her har du blant annet tilgang til å
lage kunngøringer for din virksomhet, skriver meldinger, administrere firmaprofilen og brukere.

Under ‘Tjenester’ øverst på venstre side har du lenker til dine kunngjøringer,
rapporter og brukermanualen.

I toppmenyen har du lenker til flere funksjoner

Huset: står for startsiden
Konvolutten: står for meldingsarkivet og inneholder alle meldinger sendt gjennom Doffin
Lenken: gir deg informasjon om planlagt nedetid av systemet samt mulighet til å installere en
dokumentleser
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Administrasjon: leder til brukerprofiler og dersom du er administror vil også
virksomhetsadministrasjon fremkomme
Navnet: viser innstillinger til din personlige Doffin bruker
Hjelp: gir systeminformasjon

5 Administrasjon
Som administrator kommer opp to alternativer når du klikker på ’Administrasjon’: ‘Brukerprofiler’ og
‘Virksomhetsadministrasjon’

5.1 Brukerprofiler
Ved å klikke på ‘Brukerprofiler’ kommer opp en liste over registrerte brukere under organisasjonen
med navn, rolle og tidspunkt for siste innloggning.

Klikker du på ett navn, kommer du til profilen som du kan redigere. Som allminnelig bruker kan du
bare klikke på ditt eget navn og redigere din personlige profil.
Nederst på listen over brukere har en administrator mulighet til å lage nye brukere og invitere
agenter.
Skaper du en brukerprofil til en kollega i Doffin må du registrere brukeren med fullstendig navn,
telefonnummer, e-postadresse og også bestemme et brukernavn og passord.
For å kunne publisere kunngjøringer som agent, det vil si på vegne av andre oppdragsgivere, må
agenten ha en brukerprofil i Doffin som oppdragsgiver (han kan ikke ha tilgang til Doffin som
leverandør). For å invitere en agent må du kjenne til agentens navn samt e-postadresse han har
registrert i Doffin.
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En administrator kan også slette brukere fra listen. Dette gjøres ved å klikke i ruten ved siden av
navnet og deretter klikke på ‘Slett’ knappen nederst.

6 Kunngjøringer
6.1 Generelt
For å lage en ny kunngjøring eller for å se oppdragsgiverns kunngjøringer som du har tilgang til,
skal du gå til listen over oppdragsgivers kunngjøringer i menyen til venstre. Det finner du under
Tjenester, etter du har logget inn.

Du kommer til oversikten over dine kunngjøringer. For hvert ID-nummer og for hver kunngjøring
kan du se hvilket skjema og hvilke kunngjøringer som er blitt opprettet samt status på disse. Du ser
også kunngjøringsdato og utløpsdato. Tittelen til kunngjøringen står ved siden av ID nummeret.
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Alle kunngjøringer får en unik Doffin referase som blir opprettet automatisk etter at kunngjøringer
er sendt til publisering. ID nummerer omfatter alle kunngjøringer publisert fra samme sjekklisten.

Ved å klikke på kunngjøringens saksnummer (lenken) kommer du til sjekklisten til den aktuelle
kunngjøringen. Her kan du legge til endringer, avlyse kunngjøringen, legge til intensjoner og
tildelninger.
NB: Det er kun mulig å slette kunngjøringsskjemaer dersom de ikke er publisert enda eller sendt til
publisering.
Du har i tillegg en administrasjonsdel til venstre av sjekklisten som inneholder en oversikt over
leverandører som har meldt interesse på kunngjøringen og du har mulighet til å sende ut meldinger
til leverandørene. Et revisjonsspor, som logger handlingene i denne kunngjøringen, finnes også her.
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Gjennom å klikke på skjema fra din kunngjøringsliste kommer du direkte til det skjemaet du har
valgt og fylt ut.

6.2 Velg kunngjøringstype
Velg ‘Lag ny kunngjøring’, og kunngjøringsveilederen vil lede deg gjennom prosessen. Beroende på
valgene du gjør kommer kunngjøringsskjemaet opp som skal fylles ut.
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I den første siden du kommer til, skal du velge hvilken type kunngjøring du ønsker å publisere.
Om du velger en nasjonal kunngjøringen eller en TED kunngjøring er avhengig av hvor høy verdien
på anskaffelsen er. Nasjonale kunngjøringer publiseres kun på Doffin mens TED kunngjøringer
publiseres både på Doffin og på TED databasen. Siden norsk ikke er et EU språk må kunngjøringen
oversettes fra norsk til engelsk for å bli publisert på TED og dette kan du enten gjøre selv eller be
Doffin om å gjøre for deg.
Når du har valg relevant forskrift anskaffelsen underligger og har dessuten valgt rett skjematype og
skjema kommer du til kunnjøringsformularet. Først når du har fullført alle stegene og fylt ut alle
delene i kunngjøringsskjemaet, kan du forhåndsvise kunngjøringsteksten og frigjøre den for
publisering.

Felt som er markerte med rød stjerne er obligatoriske å fylle ut. Ved å klikke på ?-ikonet får du mer
informasjon om dette feltet og hva som skal fylles ut. Mange av feltene er forhåndsdefinerte i
rullegardinmeny hvor du kan velge ett av alternativene.
Hvis du prøver å lagre informasjonen uten å ha fylt ut obligatoriske felt, får du advarsel fra systemet.
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Fyll ut den manglende informasjonen og husk å klikke på Lagre igjen.

6.3 Jobb med sjekklisten
Videre kommer du til sjekklisten hvor du kan tildele en gruppe eller en enkel bruker som skal ha
tilgang til kunngjøringen (alle som har rollen virksomhetsadministrasjon har uansett tilgang til
kunngjøringen) og her legger du også ved dokumenter som til eksempel konkurransegrunnlag som
kan lastes ned av leverandører når kunngjøringen er publisert.
Fra sjekklisten fyller du også ut skjemaet som skal publiseres.
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Så lenge kunngjørinen ikke er publisert kan dokumenter fjernes og skjeamet kan slettes til det er
validert og sendt til kunngjøring.

Tildel gruppe: Du kan legge til andre personer i din oppdragsgiverprofil som skal kunne se og
jobbe med kunngjøringen.
1. Klikk på Legg til/fjern medlemmer

2. Velg medlemmer fra venstre side og flytt over med pilen til høyre side. Når du er ferdig klikk
på lagreknappen lengst ned.

3. Når du har valgt medlemmer kan du tildele dem rettigheter og klikke på Lagre.

Du kan når som helst tildele og fjerne rettigheter til valgte medlemmer.
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Dokumenter: Vedlegg som til eks. konkurransegrunnlag, tegninger, prisskjema, spørsmål og svar og
andre spesifikasjoner skal du legge ved her.
Klikk på »Last opp vedlegg» for å laste opp dokumentet fra din datamaskin.

Bla gjennom dokumentene dine og velg ut det som skal legges ved (du laster opp ett og ett
dokument). Deretter klikk på «Last opp». Alle dokumenter går gjennom en virusscanning
innen de er tilgjengelige.
Når dokumentene er lastet opp, finner du dem i kunngjøringsmappen. Du kan alltid laste
opp flere dokumenter, men det er ikke mulig å ta bort dokumenter fra en publisert
kunngjøring.
Klikk på symbolet på papirkurven for å fjerne dokumentet som ikke skal være med. Dette er
kun mulig dersom kunngjøringen ikke er kunngjort.
Dokumenter er automatisk synlige for alle. Du har mulighet til å gjøre dokumenter kun
tilgjengelige for leverandørene som har meldt interesse, men husk at uansett hvordan
dokumentene synes i kunngjøringen blir de automatisk tilgjengelige for alle på Doffin når
tilbudsfristen er nådd. Ikonet med øyet ved siden av dokumentet er blått når det er
tilgjengelig for alle og svart med en strek rakt over hvis det kun er synlig og nedlastbar for
leverandører som har meldt sitt interesse på kunngjøringen.

Du har mulighet til å laste opp en oppdatert versjon av et dokument. Det gjør du ved å klikke
på «Endre» knappen og deretter velger «Last opp ny versjon».
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Husk å varsle leverandører om dokumentendringer.
Når du er ferdig, klikk på «Tilbake».

Alle punktene du har jobbet med i sjekklisten og som du har lagret, vil endre seg fra røde
kryss til grønne haker. Dette gjelder også publiseringsskjemaene.

6.4 Utfylling av skjema
Klikk på «Fyll ut skjema« ved kunngjøringen.
Derfra kommer du til skjemaet som skal fylles ut. På venstre siden har du seksjonene som må
fylles ut for denne kunngjøringstype.
Seksjon for seksjon skal fylles ut til alle er markert med en grønn hake.
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Når du har fylt ut Innledende opplysninger og har lagret de, kommer du automatiskt til første
seksjonen i skjemaet og kan begynne å fylle ut alle relevante felt. Vær oppmerksom på at
man ikke kan endre de innledende opplysningene i etterkant.
Feltene med rød stjerne er obligatoriske og trenger du hjelp, så finnner du hjelpetekster
under ?-ikonet.
På venstre side ser du hele tiden i hvilken seksjon du fyller ut informasjonen. Det vil være
blåmarkert.

15(26)

Doffin brukerveiledning for oppdragsgivere
Når du har klikket «Lagre og neste» på en seksjon, kommer du automatisk videre til neste
seksjon.
Videre kan du fortsette å fylle ut all nødvendig informasjon som skjemaet etterspør, du kan
også alltid gå tilbake til en lagret seksjon.
CPV kodene definerer kategorien til anskaffelsen. Du kan søke opp rett kode ved å legge inn
stikkord i fritekstsøket som kommer opp når man legger til CPV koden. Hovedkoden er
søkbar for leverandører på www.doffin.no. Derfor anbefales det å bruke en så konkret kode
som mulig.

Fyllfør hele skjemaet til du kommer til siste delen som heter «Gjennomgå og sluttføre», les nøye
gjennom det du har lagt inn i skjemaet og korriger ting om nødvendig innen du klikker på
«Aksepter» knappen.
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Etter at du har akseptert kunngjøringen gjør systemet en validering og ved manglende opplysninger
vil du bli varslet om dette øverst på siden. Er alt riktig, blir kunngjøringen lagret og validert og du
kan gå tilbake til sjekklisten for å kunngjøre den.
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Kunngjøringen sendes til publisering ved å klikke på ‘Kunngjør’ knappen. Status endrer seg deretter
fra ‘Ikke kunngjort’ til ‘Sendt til kunngjøring’ og det er ikke lenger mulig å redigere skjemaet. Når
kunngjøringen får statusen ‘Kunngjort’, kan det, dersom nødvendig, lages en endringskunngjøring.

6.5 Kopier en kunngjøring
Alle kunngjøringer kan kopieres ved å klikke på ’Kopier’ i sjekklisten til kunngjøringen som skal
kopieres.

All forutgående data er forhåndsutfylt og du må gjøre følgende
1. Endre saksnummer
2. Endre navn
3. Endre publiseringsdato
4. Endre utløpsdato.
5. Velg deler av den gamle kunngjøringen som du ønsker å inkludere i den nye kunngjøringen
6. Velg kopier
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6.6 Publisering av en endringskunngjøring
Dersom du ønsker å foreta endringer i en kunngjøring, utenom opplasting av nye dokumenter, må
du publisere en endringkunngjøring.

Klikk på ‘Legg til endringsskjema’ og lagre dette skjema.
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Du kommer dermed rett inn i skjemaet for endringskunngjøringen. Alle delene, også Doffin og TED
referansen til opprinnelig kunngjøring, er forhåndsutfylt. Disse delene må være identiske med
delene i opprinnelig kunngjøring og skal kun lagres.
Endringen legges inn i delen som heter ‘Del VII: Endringer’
I seksjon VII.1.2) legger du inn informasjonen som skal endres.
I ‘Delnummer’ henviser du til delen i opprinnelig kunngjøring du ønsker å endre.
I eksempelet nedenfor er det en tekst som i opprinnelig kunngjøring ligger i seksjon II.1.4) som skal
endres. I delen ‘I stedet for’ legges inn teksten som er publisert og i ‘Les’ legger man inn den nye
teksten man ønsker å endre til.

Ønsker du å gjøre flere endringer klikker du på ‘Legg til nye objekter’.
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I dette eksempelet ble en innleveringsfrist endret. Her, under ‘Delnummer’ henviser du også til
seksjon i opprinnelig kunngjøring der innleveringsfristen ligger
Husk å sende inn endringer i god tid, det vil si senest en arbeidsdag innen fristen går ut i en nasjonal
kunngjøring og senest tre arbeidsdager innen fristen er nådd i en TED kunngjøring.

6.7 Kontraktstildeling og kansellering
Har dere inngått kontrakt med en eller flere leverandører kan du publisere en kontraktstildeling ved
å klikke på ‘Legg til tildeling’ i sjekklisten.
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I en kontraktstildeling er alle felt forhåndsutfylt ifra opprinnelig kunngjøring. Du lagrer delene til du
kommer til ‘Del V: Kontraktstildeling’ der du legger inn informasjon om kontrakten.

Lenger ned på siden må du også gi informasjon om kontraktens verdi.
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Har en gruppe av leverandører blitt tildelt den samme kontrakten eller delkontrakten må du klikke
på ‘Legg til nye objekter’ og deretter legger du inn leverandørens opplysninger. Det gjør du til hver
leverandør som ligger i samme kontrakt.

SMB står for Små og mellomstore bedrifter
Har dere tildelt flere kontrakter må du klikke på ‘Legg til nye objekter’ helt nederst på siden. Der
legger du inn informasjon til kontrakten og leverandøren(e) som har blitt tildelt denne.
Dette gjør du for enhver kontrakt eller delkontrakt dere har inngått.
TED skjemaet for kontraktstildeling er litt større og krever informasjon om de mottatte tilbudene
som ikke er del av et nasjonalt tildelingsskjema.
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For å kansellere en kunngjøring klikker du på ‘Avlys kunngjørin’ i sjekklisten

Kansellering blir publisert gjennom en kunngjøring om kontraktstildeling. Forskjellen fra
kontraktstildelingen er at dere velger å ikke inngå kontrakten i ‘Del V: Kontraktstildeling’
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7 Godkjenninger og oversettinger
Når en kunngjøring er sendt til publisering, vil den gjennomgå en godkjenningsprosess. I løpet av 24
timer vil kunngjøringen enten godkjennes eller avvises. Dersom den avvises vil du motta en e-post
med informasjon. Logg inn på Doffin og åpne sjekklisten.
Du vil se årsaken til avvisning. Velg knappen ‘åpne for redigering’ i sjekklisten for å åpne
kunngjøring for redigering. Når du er ferdig er kunngjøringen klar for ny publisering.
Nasjonal kunngjøring publiseres kort tid etter godkjenning. Dersom Doffin skal utføre oversetting
blir TED kunngjøringen sendt til oversetting. Dersom kunngjøringen oversettes av oppdragsgiver,
blir den sendt for publisering i Doffin og TED.
Kunngjøringer blir publisert på Doffin etter at TED har godkjent den, men ikke senere enn 48 timer
fra den ble oversendt til TED.
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