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Leverantörsportalen är NCC:s verktyg i samarbetet mellan NCC och leverantörerna vid 
upphandling, avtalstecknande och avrop.

I denna guide visas arbetsgången vid förfrågan från NCC och funktioner med inställningar 
och hantering av kontaktpersoner:

1. Inbjudan att delta i en anbudsförfrågan – Logga in

NCC Leverantörsportal - Startsidan

2. Hämta förfrågan

3. Ladda ner handlingar

4. Lämna anbudssvar

Övrigt:

Dokument om ditt företag kan också visas för NCC:s inköpare

Alla kontaktpersoner hos en leverantör som loggar in kan se alla förfrågningar, avtal, 
avrop och brev från NCC

NCC Leverantörsportal
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1. NCC Leverantörsportal – Inbjudan via e-post

Förfrågan finns 
som bifogad fil

Länk till 
Leverantörsportalen.

Här finns förfrågan 
och alla bifogade 

dokument att ladda 
ner
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Logga in med Microsoft-konto
Om ditt registrerade konto är ett Microsoft-konto kan du följa nedan steg, är din registrerade mail 
inte ett Microsoft-konto hänvisar vi dig vidare till guiden ”Guide – Logga in utan Microsoft-konto”

Logga in med den mailadress som finns i 
registret som är kopplat till ett Microsoft-

konto

Logga in med den mailadress som finns i registret 
som är kopplat till ett Microsoft-konto

https://www.ncc.se/globalassets/for-suppliers/guide---logga-in-utan-microsoft-konto-se.pdf
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NCC Leverantörsportal – Startsida

Under dessa rubriker 
hittar du 

• Förfrågan

• Avtal

• Avrop

• Brev

Under ”Delade dokument” kan du 
ladda upp dokument om ditt 
företag som visas för NCC:s 

inköpare. Exempelvis 
referensprojekt, kortfattad 

beskrivning produkt/tjänst  och 
ev. certifikat
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2. NCC Leverantörsportal – Hämta förfrågan

Under ”Förfrågan” 
ligger alla aktuella 

pågående 
förfrågningar

Efter sista anbudsdag finns 
förfrågan kvar på listan i 3 
månader. Funktionen att 

lämna svar försvinner dock 
efter anbudstidens slut

Klicka på en 
kolumnrubrik för att 

sortera den, pilen 
indikerar om den 
sorteras fallande 

eller stigande
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3. NCC Leverantörsportal – Ladda ner handlingar

Här kan du:

- Ladda ner samtliga 
handlingar

- Tacka ja eller nej till 
att delta

- Lämna anbudssvar

NCC:s 
kontaktperson för 

den aktuella 
förfrågan

Om något 
inköpsdokument 
har uppdaterats 

under anbudstiden 
finns de tidigare 
versionerna här



8

4. NCC Leverantörsportal – Lämna anbudssvar

Klicka på 
”Lämna svar” 

när du vill skicka 
anbudet. 

En bekräftelse 
kommer skickas 

till dig med e-
post.

Registrera 
anbudssummanLadda upp 

anbudet här 
om det är ett 

dokument
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NCC Leverantörsportal - Företagsinformation

Under 
”Företagsinformation” kan 

du hantera ditt företags 
kontaktpersoner och se 
vilken verksamhet ni är 

registrerade för. 

Om du behöver hjälp med 
att ändra verksamhet kan 

du kontakta någon av 
NCC:s inköpare.

Obs! Det är inte möjligt att koppla 
upp en Microsoft grupp-email som 
kontaktperson, av säkerhetsskäl. 

Microsoft-kontot är personligt.

Om ett begränsat område 
anges här blir det lättare 
för NCC:s inköpare att 

välja rätt kontaktperson

Klicka alltid i ” Visa 
inaktiva” för att 

minska risken att 
lägga till någon som 

redan finns inlagd

Lägg till nya kontaktpersoner 
och redigera de befintliga vid 

behov. 

Detta är viktigt för att 
kommunikationen med NCC ska 

bli så bra som möjligt.
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NCC Leverantörsportal - Support

Under ”Support” finns guider, 
kontaktinformation till tekniskt 

support samt svar på dom 
vanligaste frågorna 




