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1. Allmän information

1.1 Information om upphandlingen

1.1.1 Inköpscentral och avropsberättigade upphandlande myndigheter
SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (fortsättningsvis SKI) är bildat i
syfte att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom
samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter
(UM), dels medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM. Denna upphandling görs i
eget namn.
 
Denna upphandling omfattar de upphandlande myndigheter som uppräknas i bilaga 01 -
Avropsberättigade parter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade
ramavtal, dock ingen skyldighet.
 
Av dessa avropsberättigade parter har nästan 200 av Sveriges 290 kommuner bidragit till upphandlingen
och angett intresse för att avropa boknings- och bidragslösning från kommande ramavtal.
 
Se vidare om avropsrutiner www.sklkommentus.se

1.1.2 Syftet med upphandlingen
Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla ramavtal med tjänster avseende hållbara, flexibla,
tillgängliga och effektiva processtöd för boknings- och bidragshantering inom, i första hand,
kommunernas fritids- och kulturverksamheter.

Upphandlingen syftar till att åstadkomma enhetliga lösningar i en digitaliserad miljö, som säkerställer
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kommunernas möjlighet att uppfylla boknings- och bidragsprojektets mål avseende enkelhet, öppenhet
och effektivitet.

SKI avser att teckna ramavtal med fem leverantörer, såtillvida att fem leverantörer tilldelas ramavtal.

1.1.3 Mål
Målsättningen med kommande boknings- och bidragstjänst är att:

Förenkla för Kunder att använda kommunala lokaler och söka bidrag för kultur och fritid
Ge öppnare tillgång till information för ett mer effektivt utnyttjande av kommunala lokaler och en
ökad insyn i beslutsprocessen kring lokalbokning och bidrag för kultur och fritid
Boknings- och bidragsprocesserna blir effektivare för privatpersoner, föreningar, företag och för den
kommunala förvaltningen

Vidare är ambitionen att den digitala lösningen ska:

Motverka inlåsningseffekter för kommunerna
Bevara dynamiken, konkurrensen och utvecklingen på marknaden

För mer information, se projektets beskrivande film här:
https://vimeo.com/ahaproduktion/review/182734551/4aa4c0b6d1

1.1.4 Omfattning
Upphandlingen omfattar molntjänster för boknings-och bidragsprocesser. De Tjänster som efterfrågas
ska kännetecknas av öppenhet, transparens och delaktighet där Kunder och kommuner tillsammans
med leverantörer ska verka för en Tjänst som ständigt utvecklas för att uppfylla användarnas behov.

De leverantörer som tilldelas ska erbjuda en komplett Tjänst där både boknings- och
bidragsprocesserna ingår, för kundernas och kommunernas processtöd. I Tjänsten ska ingå gränssnitt
mellan Kunderna och kommunernas processtöd, dvs de ska kunna nyttja samma informationskällor där
så är lämpligt.

En komplett Tjänst innebär en tjänst med tillhörande E-tjänster, applikationer och tilläggstjänster. Det
förutsätts vidare att all programvara som krävs för Tjänsten levereras som molntjänst (SaaS).

I bilagorna till detta Förfrågningsunderlag finns mer detaljerad information om upphandlingens
omfattning.

1.1.4.1 Kundernas processtöd
Kundernas processtöd ska bland annat stödja följande funktioner:

Hitta olika typer av bidrag
Ansöka om bidrag
Söka lokal, anläggningar eller evenemang
Boka lokal, anläggningar eller evenemang
Boka aktivitet
Boka evenemang
Betala bokad aktivitet/lokal/anläggning
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Administrera egna uppgifter
Närvarorapportera och ansöka om aktivitetsstöd
Söka efter föreningar
Redovisa resultat av bidrag

Kunderna utgörs av fysiska personer (privatpersoner) och juridiska personer, t.ex. organisationer,
föreningar och förbund, samt andra kommunala förvaltningar och bolag.

1.1.4.2 Kommunens processtöd
Kommunens* processtöd ska som minst stödja följande funktioner:

Automatiserad handläggning av bokningar
Manuell handläggning av bokningar och bokningsförfrågningar
Administrera aktivitetsstöd
Schemaläggning, t.ex. för föreningar och förbund
Ta fram, administrera och informera om bidrag
Handläggning av bidragsansökningar
Handläggning av förbundsbokning
Skapa underlag till utbetalning av bidrag
Skapa underlag till fakturering
Söka efter lokaler och anläggningar
Hantera och administrera både egna och inhyrda lokaler och anläggningar
Kundadministration och uppföljning
Kommunicera med kund
Registrera och administrera regelverk
Ta fram och presentera grundläggande rapporter

*Innefattar även övriga avropsberättigade organisationer som omfattas av ramavtalet

1.1.5 Möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen
Anbud lämnas för hela upphandlingen. Det finns ett behov av att ha båda processerna i samma
tekniska lösning eftersom processerna i vissa verksamheter är beroende av varandra, dvs delar av den
ena processen påverkar delar av den andra. Därför är det inte möjligt att dela upphandlingen i flera
anbudsområden. 

1.1.6 Ramavtalsperiod
Ramavtalet gäller under två år. Om SKI inte säger upp ramavtalet till avtalsperiodens utgång förlängs det
automatiskt med ett år eller med den tid som SKI meddelar senast sex månader innan ramavtalet löper
ut. En sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen.

En uppsägning av ramavtalet ska ske med sex månaders varsel före utgången av en avtalsperiod. SKI
får säga upp avtalet med en, flera eller alla leverantörer. Uppsägningen ska vara skriftlig. När ramavtalet
löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.

Kontrakt enligt ramavtalet ska tilldelas innan ramavtalets avtalsperiod upphör. Med kontrakt menas
bindande avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören om tjänster enligt ramavtalet.
Tjänsterna enligt kontraktet får tillhandahållas vid enstaka eller återkommande tillfällen, även efter att
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ramavtalet har upphört.

1.1.7 Ramavtalsstart
Ramavtalsstart är beräknad till juli år 2019.

1.1.8 Volymer
Totalt 197 kommuner (referenskommuner) har involverat sig i projektet. Av dessa 197 kommuner är 14
kommuner pilotkommuner som deltar mer aktivt i projektet. Samtliga 290 av Sveriges kommuner
kommer vara avropsberättigade för kommande ramavtal.

1.1.8.1 Takvolym

Takvolymen har i upphandlingen beräknats genom en uppskattad maxkostnad för ett
fyraårigt kontrakt per UM på 3,5 miljoner SEK. Detta har multiplicerats med 200 UM vilket ger
takvolymen 700 000 000 SEK.

Det uppskattade värdet på ramavtalet uppgår till 50 miljoner SEK under ramavtalsperioden,
baserat på en beräknat på värdet av befintlig marknadsomsättning inom processtöd för
kultur- och fritidssektorn. Tillämpningsområdet för kommande ramavtal planeras dock vara
mer omfattande än för enbart kommunala verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har SKI rätt att säga upp det till omedelbart
upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts dessförinnan.

Samtliga UM som anges i upphandlingsdokumentet har rätt att avropa från ramavtalet.

SKI garanterar ingen avropad volym genom ramavtalet. Faktisk volym beror på i vilken
utsträckning de avropsberättigade myndigheterna väljer att använda ramavtalet.

1.2 Upphandlingsförfarande

1.2.1 Öppet förfarande
Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna om öppet förfarande i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU. 

1.3 Avropsförfarande
Efter att ramavtal ingåtts sker tilldelning av enskilda kontrakt från UM till antagen leverantör genom
avrop. Hur detta ska ske beskrivs nedan.

1.3.1 Avrop med förnyad konkurrensutsättning
Avrop sker genom avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning i enlighet med 7 kap. 8 § LOU .

Förfarandet innebär att UM skickar en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer för att
på nytt lämna avropssvar i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Detta görs för att avgöra
vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda den för UM bästa tjänsten utifrån de villkor som angetts i
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avropsförfrågan.

Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte
heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren
preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i
ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett
enskilt kontrakt. I avropsstödet hittar UM information om hur UM genomför den förnyade
konkurrensutsättningen för det specifika ramavtalet.

1.3.2 Avropsförfrågan
I avropsförfrågan ska en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar anges. Denna tidsfrist fastställs med
hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Avropsvar
inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och innehåller omfattas av
sekretess fram till det att beslut fattats om val av leverantör. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör
som lämnat ekonomiskt mest fördelaktiga anbud utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan.

Om efterfrågad tjänst inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM.

Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kan, utöver pris, de tilldelningskriterier som är gällande
för tilldelning  av ramavtalet användas och specificeras för tilldelning av kontrakt. För det fall UM har
behov av att specificera eller konkretisera olika funktioner, förmågor eller andra kvalitetsaspekter i sin
avropsförfrågan ska dessa grunda sig på innehållet i ramavtalet, vilket inkluderar krav och kriterier som
har formulerats i Förfrågningsunderlaget. Exempel på detta är hur integration med ekonomisyste ska gå
till eller i vilken utsträckning boknings- och bidragsprocesserna ska samverka.

1.3.3 Kontraktets maximala löptid
Kontrakt med stöd av detta ramavtal tilldelas senast sista dag för ramavtalets giltighetstid.

Kontraktstiden bestäms av respektive upphandlande myndighet vid varje avrop.

1.4 Anbudsinfordran och disposition
Förfrågningsunderlaget består av följande avsnitt:

1. Allmän information
2. Administrativa krav
3. Krav på anbudsgivaren
4. Anbudsformulär och priser
5. Egenförsäkran

Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor:

Bilaga 01 – Avropsberättigade parter 

Bilaga 02 – Anbudets underskrift

Bilaga 03 – Förlaga till ramavtal

Bilaga 03.4 – Bilaga till ramavtal. SLA
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Bilaga 04 – Sanningsförsäkring 

Bilaga 05 – Krav på Tjänsten

Bilaga 06 – Tilldelningskriterier

Bilaga 07 – Prisformulär

Bilaga 08 - Underleverantörer

Bilaga 09 – Definitioner

Bilaga 10 – Mall för Personuppgiftsbiträdesavtal
 
Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör
en integrerad del av förfrågningsunderlaget.
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2. Administrativa krav

2.1 Information om anbudsgivaren

2.1.1 Kontaktuppgifter
SKI kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor samt tilldelningsbeslut till
anbudsgivaren via det konto som anbudsgivaren har skickat in anbudet via i upphandlingssystemet
Visma Commerce TendSign (TendSign). Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och
svarsfunktionen i TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda i
detta konto är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att, via kontaktuppgifterna angivna i
detta konto, vara tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen.

Anbudsgivare ombeds kontrollera att de företagsuppgifter som anges vid registreringen i TendSign är
identiska med det företag som är anbudsgivande företag. Anbudsgivare bör kontrollera att det
genomgående angetts korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer.

2.1.2 Anbudsgivare som lämnar anbud i grupp
Om en grupp av leverantörer lämnar anbud gemensamt ska var och en av leverantörerna vara fria från
uteslutningsgrunder enligt 13 kap LOU.

Om leverantörer lämnar anbud i grupp ska kvalificeringskraven uppfyllas av gruppen gemensamt,
förutom när någonting annat anges i anslutning med kravet. Varje leverantör som ingår i en grupp av
leverantörer ska därför lämna in en egen försäkran på det sätt som framgår i avsnitt 3.1.

Anbudsgivare som lämnar anbud i grupp ska senast vid tecknande av ramavtal ha bildat ett registrerat
bolag som utgör kontraktspart, i enlighet med 4 kap. 5 § LOU.

2.1.3 Uppgifter om anbudsgivaren
Anbudsgivaren ska fylla i uppgifterna nedan. Om anbudsgivare lämnar anbud i grupp ska samtliga
anbudsgivare som samverkar fylla i uppgifterna nedan. 

a. Företagsnamn:

Fritext
Generell del  

b. Organisationsnummer:

Fritext
Generell del  

c. Postadress:

Fritext
Generell del  
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d. Postnummer

Fritext
Generell del  

e. Ort

Fritext
Generell del  

f. Telefon

Fritext
Generell del  

g. Besöksadress

Fritext
Generell del  

h. Behörig företrädare

Fritext
Generell del  

2.1.4 Övriga kontaktuppgifter
Det är önskvärt att anbudsgivaren anger kontaktuppgifter för miljöansvarig, avtalsansvarig och
ordermottagare i syfte att underlätta för eventuell kommande avtalssignering.

a. Avropsansvarig - kontaktperson:

Fritext
Generell del  

b. Avropsanvarig - e-post:

Fritext
Generell del  

c. Avropsansvarig - telefon:

Fritext
Generell del  

d. Avtalsansvarig - kontaktperson:

Fritext
Generell del  

e. Avtalsansvarig - e-post:

Fritext
Generell del  
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f. Avtalsansvarig - telefon:

Fritext
Generell del  

g. Ordermottagare - kontaktperson:

Fritext
Generell del  

h. Ordermottagare - e-post:

Fritext
Generell del  

i. Ordermottagare - telefon:

Fritext
Generell del  

2.2 Förutsättning för anbudslämning

2.2.1 Inlämning av elektroniska anbud
I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via TendSign. För anbudsgivare är det
kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För att få tillgång till systemet krävs dock
en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på
http://www.tendsign.com/lamna-anbud/  genom att klicka på länken "Skapa nytt konto". Efter
genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet.

Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas TendSigns support via e-
post:  tendsignsupport@visma.com. En manual, en instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på
www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07:00-17:00. Tänk på att lämna anbud
i god tid så ni har möjlighet att få hjälp av TendSign support under kontorstid.

Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att
omedelbart kontakta TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande.

Om en anbudsgivare inte registrerar sig på TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på
annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt
frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda.

2.2.2 Krav på anbudets språk
Anbudet ska vara skrivet på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska beskrivningar får
även vara på engelska. Anbudsgivaren ska på SKI:s begäran ombesörja och bekosta översättning till
svenska om inte annat anges i anslutning till visst krav i detta förfrågningsunderlag.  

Uppfylls krav på anbudets språk?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  
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2.2.3 Krav på anbudet
Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta
förfrågningsunderlag och ska beskriva situationen den dag då anbudet lämnas såvitt kravet inte
uttryckligen medger något annat. 
 
I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de uppgifter som anbudsgivaren
har lämnat. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning. 

2.2.4 Reservation och alternativa anbud
I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar
förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas.

Accepterar anbudsgivaren kravet att reservationer, sidoanbud och
alternativa anbud inte accepteras?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

2.2.5 Översättning av förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget finns endast på svenska.
 
Anbudsgivare får på egen bekostnad översätta förfrågningsunderlaget med bilagor.

2.2.6 Undertecknande av anbud
Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att en behörig
företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 02 - Anbudets underskrift. Bilagan ska skannas in
och bifogas med anbudet som elektronisk fil.

Bifoga undertecknad bilaga 02 - "Anbudets underskrift"?

Bifogad fil
Generell del  

2.2.7 Sista anbudsdag
Sista dag för att lämna anbudet är den:
2019-05-17 23:59

2.2.8 Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara bindande till och med:

2020-03-31
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Accepteras kravet på anbudets giltighetstid?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  

2.2.9 Anbudsöppning
Anbudsöppning sker hos SKI. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att en
representant från Stockholms Handelskammare, på anbudsgivarens bekostnad, närvarar vid
anbudsöppningen. Stockholms Handelskammare ska i så fall skriva på sekretessförbindelse.
 
Anbudsöppning är planerad till:
2019-05-20

2.3 Förtydligande, kompletteringar eller frågor om förfrågningsunderlag
Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven uppfattas som
orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att SKI
kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan undvikas.
 
SKI lämnar alltid eventuella förtydliganden eller kompletteringar genom TendSigns anbudstjänst.
Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om ett förtydligande eller en
komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom TendSigns anbudstjänst.
 
Sista dag för anbudsgivare att inkomma med frågor är nio dagar före sista anbudsdag. Om frågor
inkommer senare än nio dagar före sista anbudsdag garanterar SKI inte att frågan besvaras. Detta på
grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna tillkommande information i slutet av
anbudstiden. Enligt 12 kap. 11 § LOU ska upphandlande myndighet på begäran av en leverantör lämna
ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före sista anbudsdag
under förutsättning att leverantören har begärt det i god tid. Endast frågor avseende
förfrågningsunderlaget besvaras.
 
Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör
en integrerad del av förfrågningsunderlaget. 

Sista dag att ställa frågor är:

2019-04-08

2.4 Förtydligande och komplettering av anbud
Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i
TendSign.

Möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade och beror på bristens karaktär. SKI har heller ingen
skyldighet att begära kompletteringar och förtydliganden av anbudsgivare. Det är därför viktigt att
anbudsgivare ser till att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i anbudet. SKI kommer bara
att begära kompletteringar och förtydliganden av anbud under förutsättning att SKI bedömer att det är
möjligt enligt gällande rätt.

2.5 Tilldelning
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Meddelande om tilldelningsbeslut och individuell rapport skickar SKI ut med e-post till den e-postadress
som anbudsgivaren registrerat i TendSign i samband med anbudsinlämningen.
 
Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening.
 
Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat
sätt. Avtalet blir bindande då båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Ett ramavtal kan tecknas
tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna
enligt 20 kap. 1 § LOU. 

2.6 Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk
person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-
postadress. I dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (2018:218) finns
regler för hur personuppgifter får behandlas.

SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-
postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt
tecknande av ramavtal mellan ramavtalsleverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella
personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna
kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera,
administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den
administrativa ersättning som tas ut av SKI. Anbudsgivaren ansvarar för att informera
samtliga de personer vars uppgifter finns med i anbudsgivarens anbud, eller på annat sätt
lämnas ut till SKI. Anbudsgivaren ansvarar också för att utlämnandet av personuppgifterna
är förenligt med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (2018:218).

En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka
personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig
och egenhändigt undertecknad och skickas till:

gdpr@sklkommentus.se, eller

SKL Kommentus Inköpscentral AB

Hornsgatan 15

117 99 Stockholm

2.7 SKI lämnar ut anbudshandlingar
SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar dock ut anbudshandlingar om:

1. domstol, tillsynsmyndighet eller annan rättsvårdande myndighet begär det,
2. annan anbudsgivare i upphandlingen begär ut anbuden eller anbudsansökan under tiden från det

att tilldelningsbeslut meddelas och under tio dagar, eller
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3. det i övrigt krävs för att SKI effektivt ska kunna bedriva sin verksamhet.

Rätten enligt punkt 2 att ta del av annans anbudshandlingar gäller inte sådana uppgifter som en
anbudsgivare med stöd av avsnitt 2.9 begärt sekretess för. Den gäller inte heller för sådana uppgifter
som kan skada SKIs eller SKIs kunders berättigade intressen. SKI beslutar vilka uppgifter enligt punkt
2 och 3 som ska lämnas ut. Beslutet går inte att överklaga. Leverantören har inte rätt till ersättning för
skada som uppkommer därför att SKI lämnar ut uppgifter ur anbud.

Handlingar som SKI lämnar ut får inte överlåtas till annan. Detta begränsar dock inte anbudsgivares
möjligheter att använda handlingarna som bevis i domstol eller i ärende hos annan rättsvårdande
myndighet.

2.8 Publicering av avtalsdokument
Avtal med bilagor kommer att publiceras på Internet i SKIs urvalsdatabas. Samma information kommer
därmed att finnas tillgänglig för samtliga upphandlande myndigheter som berörs av upphandlingen.

Anbudsgivaren ska acceptera att följande uppgifter publiceras:

- priser,    
- eventuell rabatt,    
- information om erbjudna varor och tjänster; samt    
- uppgifter om kontaktpersoner.   

Vid avrop från ramavtalet utgör anbudet i ramavtalsupphandlingen avtalshandling mellan den
upphandlande myndigheten och leverantören. För de upphandlande myndigheter som avropar från
ramavtalet finns därför innan avropet genomförs möjlighet att ta del av hela leverantörens anbud
inklusive sådana uppgifter som leverantören begärt sekretess för. Eventuell begäran om sekretess i
anbudet kommer att vidarebefordras till den upphandlande myndigheten och ingå i myndighetens
sekretessbedömning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Accepteras kravet om publicering på Internet av ovan angivna uppgifter
ur avtalsdokument och lämnande av anbud till avropande upphandlande
myndigheter?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

2.9 Anbudsgivares möjlighet att begära sekretess och SKI:s rätt att lämna ut
uppgifter
Anbudsgivare eller anbudssökande som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan enligt
avsnitt 2.7 punkt 2, ska på anmodan från SKI senast inom 3 arbetsdagar, bifoga en separat version i
PDFformat av de anbudshandlingar eller anbudsansökan som innehåller sekretessuppgifter. De
sekretessbelagda uppgifterna ska vara maskerade. Dessa anbud eller ansökningshandlingar benämns
sekretessanbud. När SKI lämnar ut anbudshandlingar kommer SKI att lämna ut sekretessanbudet.

SKI får lämna ut anbudet eller anbudsansökan i sin helhet om sekretessanbud inte inkommer. Anbud
kommer inte att förkastas på grund av att sekretessanbud inte bilagts anbudet.

Även om sekretess begärs har SKI rätt att lämna ut sådana uppgifter som ska publiceras enligt avsnitt
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2.8 om SKI bedömer att det behövs för att ge tillräcklig insyn i upphandlingen.

2.10 Kommersiella villkor

2.10.1 Ramavtalsvillkor
Ramavtalet kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt
anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat ramavtal.
 
Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i bilaga 03 -Förlaga till ramavtal.

Accepteras de kommersiella villkoren i bilaga 03 - Förlaga till ramavtal?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  

2.10.2 SKI: administrativa ersättning
Ramavtalet innehåller villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser
genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service,
information m.m. Administrativ ersättning utgår med 1,5 % av den fakturerade summan exklusive
mervärdesskatt.

Den administrativa ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan
period och baseras på leverantörens försäljning på ramavtalet. Se bilaga 03 - Förlaga till ramavtal för
ytterligare information.

2.10.3 Redovisning av statistik
Redovisning av statistik ska inlevereras månadsvis på av SKI anvisat sätt, uppdelad per UM som
avropat på ramavtalet under den aktuella redovisningsperioden.

Mer information om redovisning av statistik framgår av Bilaga 03 - Förlaga till ramavtal. Anbudsgivaren
ska ange kontaktuppgifter för redovisningsansvarig i syfte att underlätta för eventuell kommande
avtalssignering.

a. Redovisning av statistik

Fritext
Generell del  

b. E-post till redovisningsansvarig (gärna i form av en personoberoende
funktionsbrevlåda):

Fritext

Generell del  

c. Fakturaadress för administrativ ersättning:

Fritext
Generell del  
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2.10.4 Avtalstecknande
SKI kommer att hålla ett avtalsmöte med vinnande anbudsgivare för att underteckna ramavtalet. Vid
mötet kommer SKI att informera om ramavtalet, hur avrop kommer att genomföras, leverantörens
skyldigheter m.m. SKI ser gärna att samtliga anbudsvinnare deltar på avtalsmötet.

Signering av avtal sker vanligtvis elektroniskt via e-signeringstjänsten Visma Addo. Avtal skickas via e-
post till den person som anges inför avtalstecknandet. Identifiering sker via BankID.

2.11 Prövning och utvärdering

2.11.1 Stegvis prövning
Anbuden kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg.

2.11.2 Kvalificering
I det första steget - kvalificering - prövas om anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets administrativa
krav och kraven på leverantören. De anbudsgivare som uppfyller kraven går vidare till steg två, övriga
förkastas. 

2.11.3 Krav på tjänsten
I det andra steget prövas om anbudet uppfyller kraven på tjänsten. De anbud som uppfyller dessa krav
går vidare till steg tre, övriga förkastas.

2.11.4 Utvärdering - bästa förhållande mellan pris och kvalitet

I steg tre utvärderas kvarvarande anbud. 
 
SKI avser teckna ramavtal med de fem leverantörer vars anbud har det bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet.
 
Utvärderingsmodellen bygger på en så kallad prisavdragsmodell där prisavdrag erhålls för
erbjuden kvalitet. Anbudsgivarens pris minskat med det totala prisavdraget för kvalitet,
utgör anbudets utvärderingspris.
 
Formeln för utvärderingen är följande:
Anbudspris – kvalitet = utvärderingspris

Under förutsättning att anbuden uppfyller samtliga krav kommer de fem anbudsgivare som
erhåller lägsta utvärderingspris att antas som ramavtalsleverantörer. Grunderna för
prissättning framkommer av avsnitt 4 i Förfrågningsunderlaget.

Anbudsutvärderingen sker genom att anbuden bedöms av en utvärderingsgrupp genom
tillämpning av de tilldelningskriterium med tillhörande bedömningsgrunder som definierats i
Bilaga 06 till förfrågningsunderlaget. Varje tilldelningskriterium ger ett
prisavdrag/mervärdesavdrag vid bedömningen. Samtliga viktade prisavdrag per
tilldelningskriterium summeras och dras från anbudspriset för att få fram anbudets totala
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utvärderingspris.

2.11.5 Tilldelningskriterier
Följande tilldelningskriterier kommer att tillämpas vid bedömningen av anbuden:

1. Förutsättningar för utveckling med fokus på användbarhet, användarupplevelse och mobilitet
2. Koncept för utbildning
3. Tekniska och funktionella kriterier

Se vidare Bilaga 06 - Tilldelningskriterier.

2.11.6 Anbudspresentation

De anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav kommer att bjudas in för presentation av sina
anbud. Vid anbudspresentationen kommer representanter från den avtalsgrupp som arbetat
fram förfrågningsunderlaget att närvara. Samtliga hänvisningar nedan (ex: AK01) är till
Bilaga 05 - Krav på tjänsten.

Under anbudspresentationen ska anbudsgivaren visa att det i Tjänsten går att:

1. Söka efter bokningsbara resurser och filtrera resultatet med avseende på (AK01):

Typ av bokningsbar resurs
Tidsperiod
Lediga resurser
Bokade resurser

2. Boka, enligt i 1. Genomförd sökning (AK04.1)

en eller flera resurser för en period,
en eller flera resurser för flera tillfällen
en eller flera resurser för återkommande tillfällen

3. Genomföra 1. Enligt bokad resurs i 2 (AK01)

4. För en behörig användare med rollen Bokningshandläggare lägga till, ändra och ta bort
bokningsbara resurser (AV04).

5. För en behörig användare med rollen Handläggare utforma regelverk för aktivitetsstöd för
helautomatisk behandling av redovisningar. Variabler som ska kunna användas för att
formulera regelverket är enligt nedan, men ej begränsat till (AV07):

Belopp

Belopp per åldersintervall

Individ

Ledare
Ålder
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Kön
Rätt till extra stöd
Antal närvaro per period, förening och verksamhet
Antal frånvaro per period, förening och verksamhet
Max antal sammankomster per period
Kommuntillhörighet (folkbokförd)
Krock med annan sammankomst

Utöver ovanstående kommer en visuell bedömning av uppfyllnad av riktlinjerna i WCAG 2.1
nivå AA att genomföras. Bedömning kommer endast att avgöra om kravnivåer enligt denna
handling uppnås. De riktlinjer som kommer att bedömas är:

2.4.5 (AA) Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
3.3.3 (AA) Ge förslag på hur fel kan rättas till
1.4.13 (AA) Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
1.3.4 (AA) Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Avsikten med anbudspresentation är att verifiera kravuppfyllnaden.

Observera att delar av anbudspresentationen kan komma att filmas och användas som
avropsstöd.

Anbudsgivaren ska reservera tid under ca 2 timmar för eventuell
anbudspresentation i Stockholm innan 21 juni 2019. Exakta datum för detta meddelas
senare.

2.12 Onormalt låga anbud
SKI kommer att begära in en förklaring om de priser eller kostnader som lämnats i anbudet förefaller
vara onormalt låga. Om SKI anser att den förklaring som anbudsgivaren lämnar inte är godtagbar
kommer anbudet att förkastas i enlighet med förfarandet i 16 kap. 7 eller 8 §§ LOU.
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3. Krav på anbudsgivaren

3.1 Bevis

SKI får när som helst under upphandlingen begära att en egen försäkran som en
anbudsgivare och andra leverantörer vars kapacitet åberopas har lämnat in ska
kompletteras med alla eller en del av de intyg som omfattas av egen försäkran. Syftet med
detta är att SKI ska kunna genomföra upphandlingen på ett korrekt sätt enligt 15 kap. 3 §
LOU.

På begäran av SKI ska leverantören lämna sådana kompletterande dokument samt
komplettera eller förtydliga de dokument som SKI har begärt. UM kommer att begära sådana
intyg av den leverantör som ska tilldelas kontrakt i varje specifik upphandling.

Anbudsgivaren rekommenderas att ha dokumentationen till handa, eftersom uppgifterna ska
kunna tillhandahållas utan dröjsmål.

 

Bekräftelse på skyldighet att lämna in intyg enligt 15 kap 3 § LOU

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  

3.2 Åberopande av andra företags kapacitet
Enligt 14 kap. 6 § LOU får anbudsgivare åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som
avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Med andra företag
avses fysiska och juridiska personer. Även dotterbolag eller systerbolag inom samma koncern räknas
som andra företag om anbudsgivaren åberopar deras kapacitet.
 
Anbudsgivare som åberopar andra företags kapacitet ska förfoga över dessa resurser i den omfattning
som krävs för att uppfylla de krav som gäller för det åtagande som upphandlingen omfattar.

Företag vars kapacitet åberopas för att uppfylla kravet på ekonomisk och finansiell ställning ska svara
solidariskt för fullgörande av åtagandet enligt ramavtalet.
 
Anbudsgivare som vill utnyttja denna rättighet ska redovisa vilken funktion som det andra företaget ska
fylla samt företagets namn och organisationsnummer.
 
Anbudsgivaren ska kunna visa att denne kommer att förfoga över nödvändiga resurser hos det andra
företaget när kontraktet fullgörs. Detta kan göras genom att anbudsgivaren bifogar en överenskommelse
om annat företags kapacitet till anbudet, eller bifogar annat bevis på åtagande från det företag vars
kapacitet åberopas.
 
Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos ett annat företag kommer SKI att kontrollera att detta företag
uppfyller de krav företagets kapacitet åberopas för samt att inte det finns skäl att utesluta företaget
enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU, avsnitt 5. 
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För anbudsgivare som åberopar extern kapacitet och/eller underleverantörer ska egen försäkran för
dessa inlämnas med anbudet genom att fylla i avsnitt 5.
 

a. Åberopas annat företags kapacitet?

Ja/Nej
Generell del  

b. Om anbudsgivaren avser att åberopa annat företags kapacitet för att
uppfylla kvalificeringskraven bifogas bevis för sådant samarbete.

Bifogad fil

Generell del  

3.3 Underleverantörer
Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer.  
 
Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i ramavtalsleverantörens ställe för att utföra
hela eller delar av uppdraget/leveransen men inte sådana leverantörer som levererar diverse varor och
tjänster till ramavtalsleverantören.
 
Observera att bolag som ingår i samma koncern som anbudsgivaren är att betrakta som
underleverantör till ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer och fullgör
uppgifter enligt föregående stycke.

3.3.1 Underleverantör ska anges
Om underleverantörer kommer att anlitas, ska organisationsnummer och fullständigt namn på
underleverantör/er lämnas i bilaga 08 - Underleverantör/er. Vidare ska det framgå i bilagan vilka
produkter/tjänster underleverantören ska tillhandahålla samt hur stor del av kontraktet som kan komma
att läggas ut på underleverantörer samt vilka underleverantörerna är.

a. a. Avser ni att anlita underleverantör?

Ja/Nej
Generell del  

b. a. Om ni avser använda underleverantör, bifoga ifylld bilaga 08 -
Underleverantörer (Om anbudsgivaren inte avser använda
underleverantörer bifogas en tom bilaga).

Bifogad fil

Generell del  

3.3.2 Anbudsgivarens deltagande som underleverantör

En anbudsgivare får inte vara underleverantör i en annan leverantörs anbud i upphandlingen.
Om så sker kan underleverantörens anbud i upphandlingen komma att förkastas.

Prövningen av det andra anbudet kan komma att ske utan t i l lgång ti l l  den kapacitet som
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underleverantörens resurser innebär.

Anbudsgivaren bekräftar att anbudsgivaren inte deltar som
underleverantör i någon annan anbudsgivares anbud i denna
upphandling?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

3.4 Anbudssamverkan och anknytning till andra anbudsgivare
Leverantören får inte samverka med andra leverantörer, som också lämnar anbud i denna upphandling,
vid upprättande eller lämnande av anbud. Anbudsgivare ska delta i upphandlingen på självständig grund
och lämna sina anbud oberoende.

Om leverantören genom koncerngemenskap eller annan intressegemenskap har anknytning till en
annan leverantör som lämnar anbud i denna upphandling ska leverantören, om leverantören inte kan
visa att den saknade kännedom härom, ange det. Leverantören ska i sådant fall kunna visa att anbudet
lämnats oberoende och självständigt.

Har anbudsgivaren anknytning till en annan leverantör som lämnar
anbud i denna upphandling? Om JA, ange i kommentarsfältet hur
anbudsgivaren kan visa att anbudet lämnats oberoende och självständigt.

Ja/Nej

Generell del  

3.5 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk ställning och finansiell stabilitet att denne kan upprätthålla ett
långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska ställning och finansiella
stabilitet är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget CreditSafes register, varifrån SKI kommer
att inhämta utdrag. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt CreditSafes
femgradiga skala, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos affärs- och kreditupplysningsföretaget
Upplysningscentralen (UC) och lägst rating A hos affärs- och kreditupplysningsföretaget Soliditet.

Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe
80 - 100 Mycket god kreditvärdighet
60 - 79 God kreditvärdighet
40 - 59 Kreditvärdig
15 - 39 Kredit mot säkerhet
0 - 14 Kredit avrådes

Nivå 40 i CreditSafe betyder kreditvärdig. På övergripande nivå granskas vid rating 40 i CreditSafe att
det föreligger en komplett styrelse, att det inte finns några betalningsanmärkningar av betydande art
och att den juridiska personen löpande klarar att betala fakturor och/eller andra omkostnader varefter de
förfaller till betalning, det vill säga har god betalningsförmåga.

Om en anbudsgivare får en lägre riskklassificering än kreditvärdig ska anbudsgivaren ändå anses
uppfylla kraven på ekonomisk ställning och finansiell stabilitet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda.
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a. Anbudsgivaren på begäran lämnar in en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att
anbudsgivaren har motsvarande ekonomisk stabilitet.

b. Moderbolaget eller annan garant lämnar en garanti för anbudsgivarens ekonomiska stabilitet. Ett
sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. En
riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas för och
uppfyllas av garanten. Garanten ska minst vara kreditvärdig enligt CreditSafes femgradiga skala.
Anbudsgivare som inte är juridiska personer, som är nystartade företag eller som av annan
anledning inte kan erhålla rating genom CreditSafe kan redovisa sin ekonomiska kapacitet och
finansiella stabilitet på annat sätt. Bevis kan utgöras av bankgaranti, koncerngaranti eller
senaste resultaträkning, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på
kreditvärdig är uppfyllt.

SKI avser att kontrollera att detta krav uppfylls genom att hämta in uppgifter Creditsafe AB.

Uppfyller anbudsgivaren angivna krav på ekonomisk och finansiell
ställning enligt ovan? Om NEJ, lämna förklaring alternativt ange
information om garant eller intyg av moderbolag avseende leverantörens
ekonomiska och finansiella ställning i kommentarsfältet.

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

3.6 Teknisk och yrkesmässig kapacitet

3.6.1 Allmänt om teknisk förmåga och kapacitet
Anbudsgivaren ska själv eller tillsammans med eventuell/- a underleverantör/-er ha förmåga och
kapacitet att utföra tjänster i den omfattning och komplexitet som anbudsgivarens anbud omfattar.
 
Nedan redovisas de resurs-, kompetens- och erfarenhetskrav som ställs.

3.6.1.1 Organisation för uppdraget
Anbudsgivaren ska för uppdraget ha en organisation med teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra
uppdraget utifrån det övergripande behovet enligt detta förfrågningssunderlag.

Detta innebär att leverantören att på begäran av SKI ska uppvisa resurser för:

Kundansvariga (kontaktpersoner/KAM)
Support; användarsupport och teknisk support för handläggare
Underhåll, förvaltning och utveckling av offererad lösning
De kompetenser som kan komma att avropas av upphandlande myndighet;

Projektledning
Kartläggning för implementation/Förstudie.
Konfiguration
Systemutveckling
Kommunikationsarbete, förändringsledning, verksamhetsutvecklare
Verksamhetsrådgivning, ex uppsättning av regelsystem, uppsättning av rapporter etc.
Migrering av data
Integration med befintliga system
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Testledning
Utbildning

På begäran av SKI ska anbudsgivaren lämna in en tydlig beskrivning av nedan som visar att kraven
uppfylls:

Organisation
Tillgång till konsultresurser och kompetenser/profiler (egna eller kontrakterade)
Anbudsgivarens preliminära planering för att tillhandahålla tillräckliga konsultresurser och
kompetenser med syftet att möjliggöra ett införande av Tjänsten
Metoder och strategier för att genomföra dylika projekt

Accepteras kravet avseende organisation för uppdraget?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  

3.6.1.2 Process för att tillgodose kundernas önskemål och behov
Anbudsgivaren ska bedriva ett proaktivt arbete där upphandlande myndigheter, ges möjlighet att påverka
anbudsgivarens lösningars inriktning och anbudsgivarens prioriterade insatser.

Till anbudet ska bifogas beskrivning av nedan som visar att kravet uppfylls:

hur leverantören arbetar med kundönskemål för t.ex. utveckling, nya versioner, uppdateringar och
kontinuerliga förbättringar
på vilket sätt kunderna ges möjlighet att påverka lösningars inriktning och prioriterade insatser
hur leverantören samarbetar med ev. andra aktörer än upphandlande myndigheter på området,
(t.ex. leverantörer av ekonomisystem, lås- eller passersystem, betaltjänster, kartkopplingar m.m.)
hur leverantören arbetar med utbildningsplaner för nya och existerande användare.

a. Accepteras kravet avseende process för att tillgodose kundernas
önskemål och behov?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

b. Bifoga beskrivning som visar att kravet enligt ovan uppfylls

Bifogad fil
Generell del  

3.6.2 Bevis på teknisk förmåga och kapacitet

3.6.2.1 Krav på erfarenhet från liknande uppdrag
Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av liknande uppdrag, det vill säga leverans av en molntjänst för digitalt
processtöd med flera interagerande processer, antingen till offentlig organisation (exempelvis kommun
eller region) eller till annan, privat, organisation.

Levererad tjänst ska ha haft stöd för flera olika, parallella processer. Uppdraget ska därutöver ha
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innehållit införandeprojekt, utbildning samt support- och underhållsavtal avseende den levererade
tjänsten.

Uppdraget kan vara pågående, med vilket avses att uppdraget fortfarande pågår vid anbudsinlämning.
För godkännande av referens ska levererad lösning dock vara leveransgodkänd och i drift. Samtliga
lämnade referenser ska ha implementerat den offererade tjänsten under ledning av anbudsgivaren eller i
anbudet angiven underleverantör till denne.

Anbudsgivaren ska påvisa detta genom att ange information enligt nedan (frågor besvaras i detta
strukturerade dokument):

namn på referensföretag/myndighet
en kort beskrivning av referensuppdraget 
att kravet avseende stöd för flera olika parallella processer uppfylls
att kravet avseende innehåll uppfylls (införandeprojekt, utbildning samt support- och
underhållsavtal avseende den levererade tjänsten)
att kravet avseende levererad lösning ska vara leveransgodkänd och i drift
att kravet avseende implementering av den offererade tjänsten skett under ledning av
anbudsgivaren eller i anbudet angiven underleverantör till denne

Referensuppdrag ska avse externa uppdrag. Interna uppdrag, uppdrag mellan underleverantörer och
anbudsgivare eller uppdrag inom anbudsgivarens eller underleverantörens koncern ska inte anges.
 
SKI kan eventuellt komma att verifiera lämnade uppgifter om teknisk och yrkesmässig kapacitet i
enlighet med 15 kap. 11 § LOU. Anbudsgivaren ska därför vara beredd att inkomma med uppgifter om
en kontaktperson som kan svara på frågor gällande redovisade referensuppdrag. Kontaktpersonerna
ska vara kontaktade av anbudsgivaren. 

a. Namn på referensföretag/myndighet

Fritext
Generell del  

b. En kort beskrivning av referensuppdraget

Fritext
Generell del  

c.  Ange hur kravet avseende stöd för flera olika parallella processer
uppfylls

Fritext

Generell del  

d. Ange hur kravet avseende innehåll uppfylls (införandeprojekt,
utbildning samt support- och underhållsavtal avseende den levererade
tjänsten)

Fritext

Generell del  

Bokning och bidrag 2017-2 10369

Sida 23/50



e. Uppfylls kravet avseende implementering av den offererade tjänsten,
att detta skett under ledning av anbudsgivaren eller i anbudet angiven
underleverantör till denne?

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

f. Ange att levererad lösning är leveransgodkänd och i drift (uppdraget
kan vara pågående)

Ja/Nej. Ja krävs

Generell del  

3.6.2.2 Kvalitetssäkringsarbete

Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer som utför hela eller delar av leveransen ska
tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att utförda uppdrag sker
på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls vid
leverans till UM. Kvalitetssäkringsarbetet ska bedrivas med stöd av hjälpmedel eller rutiner
som gör det möjligt att följa upp leveransen och mäta de resultat som uppnås mot uppsatta
mål.

Anbudet ska innehålla en redovisning över hur detta krav tillgodoses genom beskrivning av
de kvalitetssäkringsrutiner som anbudsgivaren tillämpar (omfattning och inriktning).
Beskrivningen ska vara så utförlig att det framgår att samtliga ställda krav är uppfyllda.

Beskrivningen ska minst omfatta:

1. rutiner för internrevision och/eller egenkontroll,
2. hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa, samt
3. namn på person som ansvarar för kvalitetsarbetet hos anbudsgivaren

Kravet kan även uppfyllas genom att anbudsgivare bifogar en kopia som visar att
anbudsgivaren har en giltig certifiering enligt ISO 9001 eller motsvarande. Då behöver
anbudsgivaren inte lämna efterfrågad beskrivning.

Ovan beskrivning eller certifikat ska endast lämnas på SKI:s eller UM:s begäran för
eventuella underleverantörer som anbudsgivaren åberopar.

a. Uppfyller anbudsgivaren kraven avseende kvalitetssäkringsarbete?

Ja/Nej. Ja krävs
Generell del  

b. Bifoga beskrivning som visar att kravet enligt ovan uppfylls

Bifogad fil
Generell del  
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4. Anbudsformulär och priser

4.1 Krav på tjänsten
Av detta avsnitt framkommer vilka bevis som ska inlämnas för kraven i bilaga 05 - Krav på tjänsten.

4.1.1 Införandeprojekt
Enligt avsnitt 3.1.1 bilaga 05 - Krav på tjänsten

 

Bifoga beskrivning enligt kravet ovan

Bifogad fil
Generell del  

4.1.2 Tjänstens förvaltningsrutiner
Enligt avsnitt 3.2.2 bilaga 05 - Krav på tjänsten

 

Bifoga beskrivning enligt kravet ovan

Bifogad fil
Generell del  

4.1.3 Skalbarhet
Enligt avsnitt 3.1.2 bilaga 05 - Krav på tjänsten

Bifoga beskrivning enligt kravet ovan

Bifogad fil
Generell del  

4.2 Utvärdering
Av detta avsnitt framkommer vilka bevis som bör inlämnas för tilldelningskriterier i bilaga 06 -
Tilldelningskriterier.

4.2.1 Förutsättningar för utveckling med fokus på användbarhet,
användarupplevelse, och mobilitet
Enligt avsnitt 1 bilaga 06 - tilldelningskriterier.
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Bifoga redogörelse enligt ovan (bör inte vara mer omfattande än fem A4-
sidor)

Bifogad fil

Generell del  

4.2.2 Koncept för utbildning
Enligt avsnitt 2 bilaga 06 - Tilldelningskriterier.

Bifoga redogörelse enligt ovan (bör inte vara mer omfattande än två A4-
sidor)

Bifogad fil

Generell del  

4.2.3 Tekniska och funktionella kriterier och egenskaper (Underkriterium 1 -
Teknisk plattform)
Enligt avsnitt 3 bilaga 06 - Tilldelningskriterier.

Bifoga redogörelse enligt ovan Underkriterium 1 - Teknisk plattform (bör
inte vara mer omfattande än fyra A4-sidor)

Bifogad fil

Generell del  

4.2.4 Tekniska och funktionella kriterier och egenskaper (Underkriterium 2 -
Tjänstens flexibilitet och möjligheter till självadministration)
Enligt avsnitt 3 bilaga 06 - Tilldelningskriterier.

Bifoga redogörelse enligt ovan Underkriterium 2 - Tjänstens flexibilitet
och möjligheter till självadministration (bör inte vara mer omfattande än
fyra A4-sidor)

Bifogad fil

Generell del  

4.3 Priser

4.3.1 Anbudspris
Dokumentet bilaga 07 - Prisformulär som bifogats förfrågningsunderlaget ska sparas ner lokalt för
ifyllnad och sedan bifogas det infyllda prisformuläret till anbudet.

Bifoga korrekt ifylld bilaga 07 -prisformulär

Bifogad fil
Generell del  
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4.3.2 Viktat anbudspris
Det viktade anbudspriset beräknas enligt följande modell:

Etableringskostnad + (150 * Snittpris konsulttjänster) = viktat anbudspris

1. Etableringskostnad = Priset för att upprätta ett grundkonfigurerat exemplar, en instans, av
Tjänsten för en specifik upphandlande myndighet.

2. Snittpris konsulttjänster = Priser angivna i Bilaga 7 för samtliga kompetensområden och
kompetensnivåer.

Vidare har SKI uppskattat omfattning av konsultinsatsen för ett införande till 150 timmar. Varje enskilt
införandeprojekt kan understiga eller överstiga 150 timmar och förutsättningar för detta anges vid
avropstillfället. I införandet har SKI uppskattat att insatser för, dock ej begränsat till, konfigurering av
resursinformation (t ex anläggningar eller lokaler), konfigurering av processer och regelverk, enkel
integration (filöverföring), tester och utbildning för handläggare/administratörer uppgår till 150 timmar.

För utvärdering av anbuden kommer detta viktade anbudspris att ingå i beräkningen av
utvärderingspriset. Utvärderingspriset är det viktade anbudspriset minus de mervärdesavdrag som ges
vid bedömningen av tilldelningskriterierna i bilaga 06.

4.3.3 Den löpande kostnaden för nyttjandet av Tjänsten
Det löpande kostnaden för nyttjandet av Tjänsten kommer att prissättas i de enskilda avropen,
förutsättningarna för detta ska anges i avropsunderlaget. I ramavtalsupphandlingen kommer därför inte
ett pris för detta att begäras in i anbudet.

Den löpande kostnaden ska innehålla tillhandahållande av de krav på Tjänsten som utgör
kravspecifikationen i denna upphandling tillsammans med de eventuella avropsspecifika preciseringar
som gjorts i den förnyade konkurrensutsättningen. Det innebär att den löpande kostnaden omfattar
exempelvis nedanstående:

Support
Löpande förvaltningen av Tjänsten (patchning, uppgradering etc)
Ej kundspecifik utveckling av Tjänsten (tillägg av funktionalitet eller kvalitet)
Upprätthållande av servicenivåer enligt bilaga 04
etc

4.3.4 Avropspriser
Vid de enskilda avropen kommer följande priser att kunna anges;

1. Etableringskostnad

2. Timpris för konsulttjänster

3. Löpande kostnad för nyttjandet av Tjänsten
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5. Egenförsäkran

5.1 Egenförsäkran

Från och med mitten av april tillhandahålls inte längre EU:s tjänst för ESPD. I och med det
sker en förändring i hanteringen av egenförsäkran (ESPD) även i TendSign. Förändringen
innebär, att det i leverantörens process för att lämna anbud i TendSign, kommer att finnas ett
nytt processteg för att lägga till underleverantörer. I detta steg (avsnitt 5) går det att söka
fram leverantörer i TendSign, alternativt registrera nya direkt i gränssnittet. Av de tillagda
underleverantörerna väljer du vilka ni avser att åberopa kapacitet ifrån. För dessa kan ni
sedan importera tidigare använda ESPD-XML-filer eller fylla i ESPD-svar direkt i detta steg
(avsnitt 5).

5.2 Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande
myndigheten eller enheten
Enligt detta förfrågningsunderlag, se avsnitt 1 och 2.

5.3 Del II: Information om den ekonomiska aktören
Enligt detta förfrågningsunderlag, se avsnitt 3.

5.4 Del III: Skäl för uteslutning

5.4.1 A: Skäl som rör fällande dom i brottmål
I artikel 57.1 i direktiv 2014/24/EU anges följande skäl för uteslutning:

5.4.1.1 Deltagande i en kriminell organisation  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
deltagande i någon kriminell organisation genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst
fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 2 i
rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L
300, 11.11.2008, s. 42).

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   
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a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   

b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.1.2 Korruption  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
korruption genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en
tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är
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delaktiga i (EUT C 195, 25.6.1997, s. 1) respektive artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den
22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54). Detta
skäl för uteslutning omfattar även korruption enligt definition i den nationella lagstiftningen för den
upphandlande myndigheten (den upphandlande enheten) eller den ekonomiska aktören.

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   

b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   
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b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.1.3 Bedrägeri  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
bedrägeri genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en
tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt innebörden i artikel 1 i konventionen om skydd av
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 48).

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   

b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   
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e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.1.4 Terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet genom en lagakraftvunnen dom som
meddelades för högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt
definitionen i artiklarna 1 och 3 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism
(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). Denna grund för uteslutning omfattar även anstiftan av eller medhjälp till
eller försök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet.

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   
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b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.1.5 Barnarbete och andra former av människohandel  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
barnarbete eller andra former av människohandel genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för
högst fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel
2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och
bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut
2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   

b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   
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c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.1.6 Penningtvätt eller finansiering av terrorism  

Har den ekonomiska aktören själv eller en person som är medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller som har befogenhet att företräda, fatta beslut i eller kontrollera dessa, fällts för
penningtvätt eller finansiering av terrorism genom en lagakraftvunnen dom som meddelades för högst
fem år sedan eller i vilken en tidsfrist fastställts som fortfarande gäller? Enligt definitionen i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309,
25.11.2005, s. 15).

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Datum för meddelande av dom

Fritext
Egenförsäkran   

b. Skäl

Fritext
Egenförsäkran   

c. Vem har dömts?

Fritext
Egenförsäkran   

d. I den mån som det fastslås direkt i domen:
uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

e. Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej

Egenförsäkran   
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Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.2 B: Skäl som rör åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller
sociala avgifter
I artikel 57.2 i direktiv 2014/24/EU anges följande skäl för uteslutning:

5.4.2.1 Betalning av skatter  

Har den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter, i det land där
denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det är ett
annat land än etableringslandet?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
Egenförsäkran   

b. Berört belopp

Fritext
Egenförsäkran   
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c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts på annat
sätt än genom en dom eller ett administrativt beslut?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts genom en
dom eller ett administrativt beslut, var detta beslut slutligt och
bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

b. Ange vilket datum den fällande domen meddelades eller
beslutet fattades

Fritext

Egenförsäkran   

c. I händelse av fällande dom, och i den mån det fastställts i
domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
Egenförsäkran   

e. Har den ekonomiska aktören uppfyllt sina skyldigheter
genom att betala eller ingå en bindande överenskommelse i
syfte att betala skatter eller sociala avgifter som förfallit till
betalning, inklusive, i förekommande fall, upplupen ränta eller
böter?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   
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c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.2.2 Betalning av sociala avgifter  

Har den ekonomiske aktören åsidosatt sina skyldigheter i fråga om betalning av sociala avgifter, i det
land där denne är etablerad eller i den upphandlande myndighetens eller enhetens medlemsstat om det
är ett annat land än etableringslandet?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Berörd medlemsstat eller berört land

Fritext
Egenförsäkran   

b. Berört belopp

Fritext
Egenförsäkran   

c. Har detta åsidosättande av skyldigheter fastställts på annat
sätt än genom en dom eller ett administrativt beslut?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Om detta åsidosättande av skyldigheter fastställts genom en
dom eller ett administrativt beslut, var detta beslut slutligt och
bindande?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

b. Ange vilket datum den fällande domen meddelades eller
beslutet fattades

Fritext

Egenförsäkran   
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c. I händelse av fällande dom, och i den mån det fastställts i
domen, uteslutningsperiodens längd

Fritext

Egenförsäkran   

d. Beskriv vilket sätt som användes

Fritext
Egenförsäkran   

e. Har den ekonomiska aktören uppfyllt sina skyldigheter
genom att betala eller ingå en bindande överenskommelse i
syfte att betala skatter eller sociala avgifter som förfallit till
betalning, inklusive, i förekommande fall, upplupen ränta eller
böter?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3 C: Skäl som rör insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i
yrkesutövningen
I artikel 57.4 i direktiv 2014/24/EU anges följande skäl för uteslutning:

5.4.3.1 Åsidosättande av skyldigheter enligt miljölagstiftning  

Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt
miljölagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell
lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
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Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.2 Åsidosättande av skyldigheter enligt sociallagstiftning  

Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt
sociallagstiftningen? Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell
lagstiftning, i meddelandet, i upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.3 Åsidosättande av skyldigheter inom arbetsrätt  

Har den ekonomiska aktören, såvitt denne känner till, åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsrätten?
Enligt vad som avses vad gäller syftet med denna upphandling i nationell lagstiftning, i meddelandet, i
upphandlingsdokumenten eller i artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU.
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Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.4 Konkurs  

Har den ekonomiska aktören gått i konkurs?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   
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a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.5 Insolvens  

Är den ekonomiska aktören föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   
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c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.6 Ackordsuppgörelse med borgenärer  

Har den ekonomiska aktören ingått ackordsuppgörelse med borgenärer?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.7 Situation som enligt nationell lagstiftning motsvarar konkurs  

Befinner sig den ekonomiska aktören i en situation motsvarande konkurs till följd av ett liknande
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förfarande enligt nationella lagar och förordningar?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.8 Tvångsförvaltning  

Är den ekonomiska aktörens tillgångar föremål för tvångsförvaltning?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   
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b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.9 Avbruten näringsverksamhet  

Har den ekonomiska aktören avbrutit sin näringsverksamhet?

a. Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   
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a. Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

b. Ange skälen till att avtalet kan fullgöras trots dessa
omständigheter. Denna information behöver inte lämnas om
uteslutning av ekonomiska aktörer i denna situation är
obligatorisk enligt tillämplig nationell lagstiftning utan någon
möjlighet till undantag även om den ekonomiska aktören ändå
kan fullgöra avtalet.

Fritext

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.10 Avtal med andra ekonomiska aktörer med syfte att snedvrida
konkurrensen  

Har den ekonomiska aktören ingått överenskommelser med andra ekonomiska aktörer som syftar till
att snedvrida konkurrensen?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   
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Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.11 Allvarliga fel i yrkesutövningen  

Har den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen? Se, där så är
tillämpligt, definitioner i nationell lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten.

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.12 Intressekonflikt på grund av deltagande i
upphandlingsförfarandet  

Har den ekonomiska aktören kännedom om någon intressekonflikt, enligt vad som anges i nationell
lagstiftning, meddelandet eller upphandlingsdokumenten, till följd av sitt deltagande i
upphandlingsförfarandet?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.13 Direkt eller indirekt deltagande i förberedelserna av detta
upphandlingsförfarande  

Har den ekonomiska aktören eller ett företag med anknytning till denne bistått den upphandlande
myndigheten eller enheten med rådgivning eller på annat sätt varit inblandad i förberedelserna av
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upphandlingsförfarandet?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.14 Förtida uppsägning, skadestånd eller andra jämförbara
sanktioner  

Har den ekonomiska aktören varit med om att ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med
en upphandlande enhet eller ett tidigare koncessionskontrakt sagts upp i förtid, eller att skadestånd
eller jämförbara sanktioner krävts i samband med detta tidigare avtal?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

Har du vidtagit åtgärder för att visa din tillförlitlighet
(”självsanering”)?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

Beskriv åtgärderna

Fritext
Egenförsäkran   

5.4.3.15 Oriktiga uppgifter, undanhållande av information, avsaknad
av nödvändiga dokument och tillägnande av konfidentiell
information i detta förfarande  

Har den ekonomiska aktören befunnit sig i någon av följande situationer:

a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av skäl för uteslutning eller
urvalskriterier,

b) har undanhållit sådan information,

c) kan inte utan dröjsmål lämna de styrkande handlingar som den upphandlande myndigheten eller
enheten kräver, och
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d) otillbörliga försök görs att påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens beslutsprocess
för att tillägna sig konfidentiell information som kan ge aktören otillbörliga fördelar i
upphandlingsförfarandet eller så att av oaktsamhet vilseledande uppgifter lämnas som kan ha en
väsentlig inverkan på beslut om uteslutning, urval eller tilldelning?

Ditt svar?

Ja/Nej. Nej krävs
Egenförsäkran   

5.5 Del IV: Urvalskriterier

5.5.1 ɑ: Allmän information för alla urvalskriterer
Beträffande urvalskriterierna intygar den ekonomiska aktören följande:

5.5.1.1 Den ekonomiska aktören uppfyller alla urvalskriterierna
Alla nödvändiga urvalskriterier som anges i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten som
meddelandet hänvisar till är uppfyllda.

Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas
Egenförsäkran   

5.5.2 Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller
ett motsvarande handels- och yrkesregister som förs i den stat där leverantörens
verksamhet är etablerad, enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU.

SKI avser att kontrollera att detta krav uppfylls genom att hämta in uppgifter från Creditsafe
AB. Inga intyg behöver alltså bifogas anbudet.

I de fall det inte är möjligt för SKI att på egen hand inhämta de uppgifter som krävs ska
anbudsgivaren på begäran tillhandahålla den dokumentation som behövs för att visa att
kravet uppfylls.

5.5.3 A: Lämplighet
I artikel 58.2 i direktiv 2014/24/EU anges följande urvalskriterier:

5.5.3.1 Inskrivning i handelsregister
Den ekonomiska aktören är inskriven i handelsregister som förs i den medlemsstat där aktören är
etablerad enligt vad som anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. Ekonomiska aktörer från vissa
medlemsstater kan behöva uppfylla andra krav som anges i den bilagan.
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a. Ditt svar?

Ja/Nej. Ja önskas
Egenförsäkran   

b. Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för
myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?

Ja/Nej. Nej önskas

Egenförsäkran   

a. Webbadress

Fritext
Egenförsäkran   

b. Kod

Fritext
Egenförsäkran   

c. Utfärdare

Fritext
Egenförsäkran   

5.6 Del V: Egenförsäkran

5.6.1 Försäkran
Anbudsgivare ska på SKI:s begäran och senast innan tilldelning i upphandlingen vara beredd att utan
dröjsmål inkomma med bilaga 04 - Sanningsförsäkran och bilaga 02 - Anbudets underskrift för att visa
att det inte föreligger några omständigheter enligt detta avsnitt (5) som utgör skäl för uteslutning enligt
13 kap. 1 § och 13 kap. 3 § 2 LOU. En sådan försäkran ska kunna lämnas för anbudsgivare och för
samtliga åberopade företag. Anbudsgivare rekommenderas förbereda sådana försäkringar i god tid.

Anbudsgivare som är etablerade i länder där det är möjligt att få utdrag ur brottsregistret, eller en
likvärdig handling, som visar att det inte finns några omständigheter som utgör skäl för uteslutning kan
istället inkomma med ett sådant intyg.

Undertecknad intygar att denne på begäran och utan dröjsmål kan lämna de intyg och andra styrkande
handlingar som det hänvisas till, utom i följande fall:

a) Om den upphandlande myndigheten eller enheten har möjlighet att avgiftsfritt inhämta styrkande
handlingar direkt via en nationell databas i någon medlemsstat (under förutsättning att den ekonomiska
aktören har lämnat de uppgifter (webbadress, utfärdande myndighet eller organ, exakt hänvisning till
dokumentationen) som behövs för att den upphandlande myndigheten eller enheten ska kunna göra
detta. I förekommande fall ska detta åtföljas av ett samtycke till sådan åtkomst)
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