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1 Informasjon om Doffin 

Den nasjonale publiseringstjenesten www.doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer 
innkjøp. 

Alle innkjøp over den nasjonale terskelverdi, pålydende 1,1 mill. NOK skal publiseres på Doffin. For 
alle innkjøp under 1,1 mill. NOK er publisering på Doffin frivillig. 

Formålet med Doffin er: 

- Sikre kunnskap om markedet i forhold til offentlige kunngjøringer 
- Sikre gjennomsiktighet i beslutningsprosessen og konkurranseprosedyren. 
- Sikre at anbud over EUs terskelverdi er publisert på TED (Tenders Electronic Daily). 
- Sikre at krav om publisering følger loven. 
- Innhente statistikk om offentlig sektor (ifølge anbudsdokumenter) 

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ttd. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) administrerer 
Doffin på vegne av Nærings og fiskeridepartementet (NFD). 
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2) Logg inn 

2.1) Hvorfor skal du som er leverandør logge deg inn? 

Når du er pålogget kan du melde interesse i de publiserte kunngjøringene på Doffin, og motta 
dokumenter som oppdragsgiverne har gjort tilgjengelig kun for påloggede brukere. Det er nemlig 
oppdragsgiverne som bestemmer om deres dokumenter skal være tilgjengelige for alle, eller bare for 
de innloggede leverandørene som har vist interesse for kunngjøringen.  
Når du er innlogget har du også muligheten til å lage din egen personlige søkeprofil. 

-  Før du logger deg inn på Doffin, velger du språk. Dette finner du øverst i det høyre hjørnet av 
 skjermen. 
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2.2) Hvordan logge inn som leverandør? 

- Gå til www.doffin.no 

- Skriv inn ditt personlige brukernavn og passord i logg inn-feltet og trykk på  «Logg inn». 
 

 

2.3) Har du glemt brukernavn eller passord? 

- Trykk på «Tilbakestill passord eller finn ditt brukernavn». 
- Du vil få tilsendt en mail til den mailadressen som du har registrert på din    
 brukerprofil i Doffin. I mailen fra noreply@doffin.no finner du både brukernavn og en link du 
 må trykke på for å skape et nytt passord.  
- Før du åpner linken, stenger du alle vinduer i nettleseren din.  

- Vennligst legg merke til passordreglene nedenfor: 
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3) Registrer leverandør-virksomheten 

Ved å registrere virksomheten din får du muligheten til å logge inn og melde interesse i kunngjøringer. 
Du får også muligheten til å lese dokumentene som oppdragsgiveren har lastet opp som vedlegg til 
kunngjøringene. 
Dersom du melder interesse, får oppdragsgiveren mulighet til å varsle deg ved eventuelle endringer / 
tillegg i en kunngjøring, eller når nye dokumenter er blitt lagt ut. 

- For å registrere virksomheten går du inn på www.doffin.no 
- Velg «Leverandører» øverst på siden 
- Trykk deretter på «Registrer ny virksomhet» 

Velg enten manuell registrering eller registrering med organisasjonsnummer slik at opplysningene om 
firmaet hentes automatisk fra Brønnøysundregistrene. Alle obligatoriske felt er markert med en rød 
stjerne (*).  Når alt er ferdig utfylt, trykker du på «Lagre» nederst på siden. 

Den første brukeren som registrerer virksomheten som leverandør på Doffin blir automatisk 
virksomhetsadministrator for firmaet. Som virksomhetsadministrator har man muligheten til å opprette 
flere virksomhetsbrukere og virksomhetsadministratorer. Det er ingen begrensning i antall 
virksomhetsbrukere eller virksomhetsadministratorer, men alle brukere som legges til må tilhøre 
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samme organisasjonsnummer. Dersom en bruker tilhører et annet organisasjonsnummer, må en ny 
virksomhetsregistrering opprettes for dette nummeret.  

Dersom din virksomhet allerede er registrert som leverandør på Doffin, vil du få beskjed om dette når 
du forsøker å registrere virksomheten. Vennligst kontakt Doffin Support via denne epost-adressen: 
support@doffin.no så hjelper vi deg med å finne virksomhetens administratorer. Vi vil da informere 
deg om hvem du skal kontakte for å få opprettet en egen brukerkonto. 

4)  Opprette ny brukerkonto på en allerede 
registrert leverandøvirksomhet 

Kontakt en av de som er virksomhetsadministrator og be om å få opprettet ny brukerkonto. 
Dersom du ikke vet hvem som er virksomhetsadministrator hos dere, vennligst kontakt Doffin Support 
så hjelper vi deg med å finne ut hvem du skal kontakte. 
Vi kan ikke oppgi denne typen informasjon over telefon, så det er viktig at du mailer oss på denne 
adressen:  support@doffin.no 

5)  Gjør deg kjent med din brukerkonto 

Når du logger deg inn på doffin.no vil du se følgende meny øverst på siden: 

1) Velg             for for å gå til startsiden 

2) Velg             for å lese sendte systemmeldinger om kunngjøringer du har meldt interesse for.  

3)  Velg             for å se liste over linker som kan gi deg nyttig hjelp eller informasjon. 

4)  Velg                                for å komme til «brukerprofiler». Her vil du se en liste over hvilke 
virksomhetsbrukere og virksomhetsadministratorer som finnes registrert på virksomheten. En 
virksomhetsbruker kan ikke endre på noen informasjon her.  
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Er du registrert som virksomhetsadministrator kan du redigere listen over brukerkontoer, opprette nye 
brukere, bestemme hvem som skal være virksomhetsadministrator, fjerne brukere som ikke lenger er 
aktive osv. En virksomhetsadministrator vil i tillegg til «Brukerprofiler» også få tilgang til 
«Virksomhetsadministrasjon». Herfra kan man administrere innstillingene til virksomheten, samt alle 
brukernes brukerprofiler. 

5)   Ved å klikke              så kan du se og redigere din personlige brukerkonto. Her kan du f.eks endre 
brukernavn, passord og e-postadresse. 
 

      Til venstre på siden, under menyen, finner du  
      «Tjenester».  
      Om du trykker på «Søk kunngjøringer» blir du  
      omdirigert til søk etter kunngjøringer. Du vil  
      fremdeles være pålogget, og du kan gå tilbake til 
      forrige side ved å trykke på tilbake-knappen (pilen) 
      øverst til venstre i nettleseren. 

Under «Min interesseliste» finner du de kunngjøringene som du allerede har meldt interesse i. Trykk 
på «Pågående» for å se de kunngjøringene som fortsatt er aktive.  
Trykk på «Totalt» for å se alle gamle kunngjøringer du har meldt interesse i.  
Når du klikker på «Pågående» vil du finne kunngjørings-id, kunngjøringsnavn, en link til selve 
kunngjøringen, publiseringsdato og utløpsdato. 

             

Du vil finne all tilgjengelig informasjon om kunngjøringen når du trykker på oppdragsgiverens interne 
referansenummer. 
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6)  For virksomhetsadministratorer 
 

6.1)  Opprett ekstra brukere 
Klikk på «Administrasjon» øverst på siden og velg «Brukerprofiler».  
Du vil nå se en liste over alle brukere som finnes registrert på denne 
virksomhetskontoen. 

1. Den brukeren du er innlogget som, vises i uthevet skrift. Klikk på 
navnet for å vise og redigere personlig informasjon som f.eks 
brukernavn, passord og e-post adresse. 

2. Tilleggsbrukere er også synlige her. Du som er administrator kan trykke på andre brukere for å 
redigere denne brukerens personlige informasjon, f.eks brukernavn og e-post adresse. 

3. Brukerens funksjon er er presentert. Virksomhetsadministratorer har full tilgang til all informasjon 
gitt i virksomhetskontoen. Virksomhetsbrukere har kun tilgang til sine egne personlige 
opplysninger og kunngjøringer.  

4. Dato da brukeren sist var logget inn.  
5. Klikk på «Ny bruker» for å opprette nye brukerkontoer i virksomheten.  
6. Velg boksen ved siden av brukernavn og klikk deretter på «Slette» dersom du ønsker å fjerne en 

bruker fra din virksomhetskonto. 
7. Opprett forskjellige brukergrupper og legg til brukere i gruppene. Du kan da gi tilgang til en 

kunngjøring for en hel brukergruppe samtidig, eller velge brukere individuelt.  
8. Klikk «Ferdig» når du ønsker å forlate siden. 
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6.2)  Endre din virksomhetsadministrasjon 

Klikk på «Administrasjon» øverst på siden og velg 
«Virksomhetsadministrasjon»  

Klikk på «Endre» for å endre virksomhetens kontaktinformasjon. 
Du kan ikke endre organisasjonsnummer. Det kan kun bli endret 
av Doffin support team som vil sammenligne detaljene med 
informasjonen som er oppgitt i Brønnlysundregistrene, før disse endringene blir utført. Doffin support 
vil kreve en e-post fra virksomhetens e-post adresse for å kunne endre denne informasjonen. Dersom 
det er ønskelig kan du også registrere en ny leverandørkonto med et nytt organisasjonsnummer. 
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7)  Søk etter kunngjøringer 

Gå til www.doffin.no/notice for å søke etter kunngjøringer i Doffin. 
Du kan bruke filtrene til høyre på skjermen eller skrive inn nøkkelord 
eller frase i søkefeltet, eller en kombinasjon av disse. 
 

7.1)    Velg sorteringsrekkefølge 
Du kan velge hvordan du vil sortere søkeresultatene. Under «Sorter 
på» finner du en rullgardinmeny der du velger å sortere på f.eks 
kunngjøringsdato, tilbudsfrist osv. 

 

!11

http://www.doffin.no/notice


7.2)    Filtrer ditt søk 
Det finnes flere søkefilter du kan bruke for å begrense dine søk etter anbud. Du kan bruke en eller 
flere samtidig. Når du har lagt inn dine søkefiltre, kan du klikke på «Søk»-knappen ved siden av 
fritekstfeltet, enten med eller uten søkeord. 

Fylker og kommuner 

Velg fylke eller kommune fra rullgardinmenyen. Dersom du 
skriver første bokstav og trykker Enter så kan du bla 
gjennom listen alfabetisk. 
 

Kunngjøringstype 

Velg hvilken kunngjøringstype du er interessert i. 

 

Publikasjonstype 

Velg hvilken publikasjonstype du vil søke etter, enten  
nasjonal eller europeisk (TED). 

 

Inkluder utgåtte kunngjøringer 

Dersom du setter et kryss i denne ruten, vil du også få fram 
eldre kunngjøringer der tilbudsfristen er utgått. 

!12



Kategorier (CPV-koder) 

For å filtrere kategorier benytter Doffin CPV (Common Procurement Vocabulary) kodesystem for å 
kategorisere virksomhetssektorer. CPV kodesystemet er bygget opp hovedgrupper og undergrupper. 
CPV etablerer et enkelt klassifikasjonssystem for offentlige kunngjøringer hvor formålet er å 
standarisere referanser brukt av oppdragsgivere og enheter for å beskrive gjenstand i 
innkjøpskontrakter. 

Klikk på kategorifeltet, og et pop-up vindu vil åpne seg. 

Skriv et nøkkelord og trykk på «Søk» for å søke i kategorier, 
eller veg en kategori i lista. Velg avkryssingsboksen til venstre for koden. Du kan finne 
underkategorier dersom du velger pilen ved siden av koden. Velg avkryssibngsbokser ved siden av 
de ønskede kodene, og klikk på «Velg» nederst på siden. Søket ditt vil nå inkludere alle kunngjøringer 
som inneholder de samme CPV-kodene du har valgt. 

Doffin referanse 

 
Skriv nøyaktig Doffin referansenummer for å søke 
etter en kunngjøring. Doffin referanser har følgende 
format: YYYY-111111. Du kan kun bruke dette feltet 
for å søke etter en opprinnelig kunngjøring, ingen 
endringskunngjøring. Du kan likevel finne alle 
endringskunngjøringer som tilhører kunngjøringen 
når du åpner den opprinnelige kunngjøringen.  
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Tilbudsfrist 

Du kan også filtrere ditt søk etter datoen for tilbudsfrist.  
Søket ditt vil da kun inneholde kunngjøringer innefor følgende 
tidsperiode: 

- Klikk på «Tilbudsfrist fra» og velg den ønskede datoen fra 
kalenderen. Du kan også skrive inn datoen direkte inn i feltet 
som format:  DD.MM.YYYY. 

- I feltet «Tilbudsfrist til» velger du eller skriver inn dato på         
samme måte.  

 

Kunngjøringsdato 

Du kan filtrere ditt søk basert på kunngjøringsdato. Søket vil da 
inkludere kun de kunngjøringer innen denne tidsperioden. 

- Klikk på «Kunngjøringsdato fra» og velg den ønskede 
kunngjøringsdatoen fra kalenderen. Du kan også skrive inn 
dato direkte i feltet i format DD.MM.YYYY. 

- I feltet «Kunngjøringsdato til» velger du eller skriver inn dato 
på samme måte. 

7.3) Bruk fritekst søk 

- Du kan også søke etter nøkkelord brukt av oppdragsgiveren i deres kunngjøring. Dette kan være 
f.eks deler av en tittel, navnet på oppdragsgiver osv. Du kan også søke etter formuleringer ved å 
bruke anførselstegn («……»). 

- For å eksludere ord fra søket, bruk minustegn (-) foran ord som skal eksluderes. 
- For å unngå for mange treff når du søker, ignorer vanlige ord som «og», «eller», «http» osv. 

Dersom du vil være sikker på at du søker på kunngjøringer som inneholder et ord som du tror er 
essensielt, setter du et pluss tegn (+) foran ordet. 

7.4)  Lagre ditt søk 
Velg alle ønskede filtre og/eller nøkkelord og klikk «Søk». Lagre søket ditt som et bokmerke. 
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8) Meld interesse for å motta oppdateringer 

Når du har funnet en relevant konkurranse på Doffin, kan du trykke på «Meld interesse»-knappen. 

OBS: Du må være pålogget før du kan melde interesse.  
«Meld interesse»-knappen vil omdirigere deg til en av de følgende sider: 

 1) Meldt interesseside hos Doffin - dersom kunngjøringen er skapt i Doffin. 
 2) Login-siden - dersom du ikke var pålogget før du meldte interesse, og kunngjøringen er 
 skapt i Doffin. 
 3) Et eksternt anbudssystem - dersom konkurransen er skapt i et konkurranse-  
 gjennomføringsverkstøy (KGV) utenom Doffin, og sendt elektronisk fra dette systemet.  

Du vil da motta e-post varsler når oppdragsgiver publiserer ny informasjon (dersom oppdragsgiver 
velger aktivt å varsle interessentene om endringer/oppdateringer).  

Når du har meldt interesse på en kunngjøring, finner du igjen 
denne under «Min interesseliste». Klikker du inn på 
konkurransen fra interesselista, får du opp linker til dokumenter, 
selve originalkunngjøringen, meldinger angående denne 
kunngjøringen, og eventuelle endringskunngjøringer.  
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9) Vis eller last ned dokumenter 

Når du trykker på «Se og last ned dokumenter» vil du få opp listen over alle dokumentene som 
oppdragsgiveren har lastet opp.  
Du laster ned dokumentet ved å trykke på dokumentnavnet i blå tekst.  

Du vil kunne oppleve at noen av dokumentene kan ha ulik status. Et blått «øye» symbol betyr at 
oppdragsgiveren har valgt at dette doumentet skal være offentlig for alle.  
Et svart «øye» betyr at oppdragsgiveren har valgt at leverandørene må ha meldt interesse på denne 
konkurransen for at dokumentet skal kunne vises. 

10)  Kontakt Doffin support 

For ytterligere veiledning og teknisk support, vennligst kontakt Doffin support på: 

 E-post:       support@doffin.no 
 Telefon:      23 96 00 10 
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