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Kort fakta om ramavtalet 

Ramavtalsperiod:  

Delområde 1: 2018-05-07 - 2022-05-06 

Delområde 2: 2019-02-01 - 2023-01-31 

Delområde 3: 2019-02-01 - 2023-01-31 

Inköpscentralens rätt till uppsägning: Från det att ramavtalet har löpt i 18 månader, kan Adda 

Inköpscentral säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. 

Avropsmodell: Förnyad konkurrensutsättning  

Kontraktstid: Den avropsberättigade myndigheten anger själv kontraktstid i avropsförfrågan vid den 

förnyade konkurrensutsättningen. Det finns således ingen begränsning i hur lång kontraktstid den 

upphandlande myndigheten får teckna kontrakt för. 

Hur länge kan upphandlande myndigheter avropa från ramavtalet? Det går att avropa från 

ramavtalet under hela ramavtalets löptid, kontrakt ska dock tilldelas innan ramavtalets löptid 

upphör.  

Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga avropsavtal, d.v.s. kontrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
Denna avropsvägledning är framtagen i syfte att underlätta vid avrop från Adda Inköpscentrals 

ramavtal E-arkiv 2016. Nedan benämns Adda Inköpscentral ”inköpscentralen”. 
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Till avropsvägledningen finns ett avropsstöd vilket utgörs av följande dokument: 

• Bilaga 01, Avropsberättigade parter E-arkiv 2016 

• Bilaga 02, Mall för kontrakt 

• Mall för personuppgiftsbiträdesavtal  

• Kravfångstdokument AO 1 

• Kravfångstdokument AO 2 

• Kravfångstdokument AO 3 

• Bilaga 04 och 05 A – Mall för SUA-avtal 

• Bilaga 04 och 05 B – Mall för SUA-avtal 

• Bilaga 04 och 05 C – Mall för SUA-avtal 

• RFI-mall samtliga områden 

• Sändlista att använda vid förnyad konkurrensutsättning 

Mål och syfte 
Ramavtalet omfattar funktion för e-arkivering. Syftet med ramavtalet är att tillgodose upphandlande 

myndigheters behov av stöd vid anskaffning av e-arkivslösning, funktion för e-arkiv samt tjänster för 

de organisationer som redan har ett e-arkiv.  

Delområden 
I ramavtalsupphandlingen hade inköpscentralen delat upp upphandlingen i tre anbudsområden. 

Avtalet består därför av följande tre delområden: 

1. Anskaffningstjänster 

2. E-arkivlösning med tillhörande tjänster 

3. E-arkivtjänster 

Delområde 1: Anskaffningstjänster – löpte ut 2022-05-06 
Delområde 1 omfattar konsulttjänster för att hjälpa upphandlande myndigheter att anskaffa en e-
arkivslösning, oavsett om det görs genom avrop från ramavtal eller genom egen upphandling. Detta 
är ett eget delområde i syfte att underlätta för upphandlande myndigheter att hämta hjälp för att 
komma vidare i inledande och förberedande arbete. 

Delområde 2: E-arkivlösning med tillhörande tjänster 
Delområde 2 är det mest omfattande delområdet och syftar till att ge upphandlande myndigheter de 
funktioner för e-arkivering, konsulttjänster för införande, driftstjänster enligt önskemål samt de 
konsulttjänster och funktioner som behövs för att arkivera digital verksamhetsinformation. 
Delområdet omfattar även konsulttjänster kopplade till införande och förvaltning. 

Delområde 3: E-arkivtjänster 
Delområde 3 syftar till att hjälpa upphandlande myndigheter som redan har ett implementerat e-
arkiv att köpa konsulttjänster och tekniska funktioner kopplade till att arkivera elektroniskt. 
Delområdet omfattar konsulttjänster och tekniska komponenter för informationsklassning, uttag och 
transformering av information från verksamhetssystem till överenskomna transportformat, samt 
överföring till e-arkiv och andra förekommande funktioner och tjänster. 
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Ramavtalets giltighetstid 
Följande ramavtalsperiod gäller för respektive delområde:  

Delområde 1: Anskaffningstjänster:  2018-05-07—2022-05-06 

Delområde 2: E-arkivslösning med tillhörande tjänster:  2019-02-01 – 2023-01-31 

Delområde 3: E-arkivtjänster   2019-02-01 – 2023-01-31 

När ramavtalet löpt i fyra år löper det ut utan föregående uppsägning.  

Det går att avropa från ramavtalet under hela ramavtalets löptid, kontrakt ska dock tilldelas innan 

ramavtalets löptid upphör. Med kontrakt menas bindande avtal mellan den upphandlande 

myndigheten och leverantören om anskaffning av tjänster enligt ramavtalet.  

Den upphandlande myndigheten anger själv kontraktstid i avropsförfrågan vid den förnyade 

konkurrensutsättningen. 

Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga avropsavtal, d.v.s. kontrakt. 

De som kan använda ramavtalet 
Samtliga upphandlande myndigheter som anges i ramavtalets bilaga 01 – Avropsberättigade parter 

har möjlighet att avropa från ramavtalet. 

Före avrop kan göras måste en avropsanmälan lämnas av den upphandlande myndigheten. 

Upphandlings- eller inloggningsansvarig gör en avropsanmälan på Mina sidor på Adda Inköpscentrals 

hemsida. Utan avropsanmälan får en upphandlande myndighet inte använda sig av ramavtalet.  

Leverantörer på ramavtalet 
Följande företag är leverantörer på ramavtalets respektive delområden:  

Delområde 1 – löpte ut 2022-05-06: 
• AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB 

• ArkivIT AB 

• B3 Upphandling AB 

• Enarratio AB 

• Es Solutions AB 

• Fujitsu Sweden AB 

• Ida Infront AB 

• twoday AB (f.d. Visma Consulting AB) 

 

Delområde 2: 
• ArkivIT AB 

• COOR Service Management Aktiebolag 

• Documaster AB 

• Enarratio AB 

• Es Solutions AB 

• Formpipe Software AB 

• Fujitsu Sweden AB 

https://www.sklkommentus.se/Login.aspx?redirect=%2f
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• Ida Infront AB 

• R2B Software AB 

• twoday AB (f.d. Visma Consulting AB) 
 

Delområde 3: 
• ArkivIT AB 

• Enarratio AB 

• Es Solutions AB 

• Fujitsu Sweden AB 

• Ida Infront AB 

• It Fabriken Sverige AB 

• R2B Software AB 

• twoday AB (f.d. Visma Consulting AB) 
 

Omfattning 
Ramavtalet omfattar nedan tjänster som upphandlande myndighet kan efterfråga i sitt avrop. 

Delområde 1: Anskaffningstjänster – löpte ut 2022-05-06 
Delområde 1 syftar till att hjälpa den upphandlande myndigheten med de inledande och 

förberedande faserna i ett e-arkivprojekt, som att ta fram ett beslutsunderlag för hur projektet ska 

drivas vidare och att anskaffa produkter och konsulttjänster för e-arkivinförande.  

Beroende på behov, erfarenhet, kompetens och kapacitet hos den upphandlande myndigheten kan 

avrop på delområde 1 omfatta olika konsulttjänster.  

Leverantören ska erbjuda och tillhandahålla konsulttjänster inom följande områden: 
1. Projektledning 
2. Framtagande av arbetssätt, rutiner och lösningar för digitalt bevarande (e-arkiv) 
3. Informationsvärdering och gallringsutredningar 
4. Informationsklassning 
5. Begrepps- och informationsmodellering 
6. Processmodellering 
7. Kravfångst/kravanalys för e-arkivlösningar 
8. Nyttokalkylering 
 
Det specifika behovet av konsulttjänster specificeras av den upphandlande myndigheten i den 
förnyade konkurrensutsättningen, och leverantören ska då kunna styrka att de efterfrågade 
konsulttjänsterna kan erbjudas. 

 

Följande kompetensnivåer används vid prissättning av konsulttjänster: 
Nivå 1 
Erfarenhet: Ett (1) till tre (3) år som konsult inom aktuellt område. 
Nivå 2 
Erfarenhet: Har fyra (4) till åtta (8) års erfarenhet som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig 
på nivå 1 under minst två (2) år. 
Nivå 3 
Erfarenhet: Har minst nio (9) års erfarenhet som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på 
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nivå 2 under minst två (2) år. 
 
Leverantören ska kunna erbjuda konsulter på samtliga kompetensnivåer. 
 
Observera att om den upphandlande myndigheten ställer krav på olika kompetensnivåer för olika 
områden som efterfrågas, finns risken att olika konsulter kommer att utföra olika delar vilket kanske 
inte vore önskvärt för den upphandlande myndigheten.  
 

Kravfångstdokument för delområde 1 
I dokumentet ”Kravfångstdokument AO 1” återfinns en sammanställning över de krav som ställdes i 
upphandlingen inom det aktuella delområdet. Dokumentet  kan användas som mall av den 
upphandlande myndigheten vid den förnyade konkurrensutsättningen för att vid behov precisera 
sina krav.  
I dokumentet finns en beskrivning av hur mallen är tänkt att användas (Flik 1, ”Beskrivning av 
avropsmall”), förslag på hur olika krav kan och bör preciseras av den upphandlande myndigheten 
inför ett avrop (Flik 2, ”Information till avropsmall”) samt en översikt av kraven som kan utgöra mall 
för precisering i den upphandlande myndighetens avropsunderlag (Flik 3, ”Avropsmall anbudsområde 
1”).  
Observera att mallen utgör en generell grund och att den upphandlande myndigheten behöver se 
över och eventuellt justera strukturen utifrån sitt eget behov.  
 

Delområde 2: E-arkivlösning med tillhörande tjänster 
Delsområde 2 omfattar tekniska funktioner för e-arkivering, konsulttjänster för införandet av e-arkiv 
samt för spridningen av e-arkiv. Delområdet omfattar även  konsulttjänster för 
informationsvärdering och export från verksamhetssystem för leverans till e-arkivet. Syftet med 
delområdet är att den upphandlande myndigheten ska få de tekniska funktioner och stödjande 
konsulttjänster som de behöver för att arkivera elektroniska handlingar. 
 

Kravfångstdokument för delområde 2 
I dokumentet ”Kravfångstdokument AO 2” återfinns en sammanställning över de krav som ställdes i 
upphandlingen inom det aktuella delområdet. Dokumentet kan användas som mall av den 
upphandlande myndigheten vid den förnyade konkurrensutsättningen för att vid behov precisera 
sina krav.  
I dokumentet finns en beskrivning av hur mallen är tänkt att användas (Flik 1, ”Beskrivning av 
avropsmall”), förslag på hur olika krav kan och bör preciseras av den upphandlande myndigheten 
inför ett avrop (Flik 2, ”Information till avropsmall”) samt en översikt av kraven som kan utgöra mall 
för precisering i den upphandlande myndighetens avropsunderlag (Flik 3, ”Avropsmall anbudsområde 
2”).  
Observera att mallen utgör en generell grund och att den upphandlande myndigheten behöver se 
över och eventuellt justera strukturen utifrån sitt eget behov.  
 

Delområde 3: E-arkivtjänster 
Delområde 3 syftar till att hjälpa den upphandlande myndigheten som idag redan har ett 
implementerat e-arkiv att köpa konsulttjänster och tekniska funktioner kopplade till att arkivera 
elektroniskt. Anbudsområdet omfattar konsulttjänster och tekniska komponenter för 
informationsklassning, uttag och transformering av information från verksamhetssystem till 
överenskomna transportformat, samt överföring till e-arkiv och andra förekommande funktioner och 
tjänster. 
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Anbudsområdets primära målgrupp är således upphandlande myndigheter som har ett e-arkiv på 
plats och vill få stöd i arbetet med att överföra information från verksamhetssystemen till e-arkivet. 
 
 

Leverantören ska erbjuda och tillhandahålla konsulttjänster inom följande områden: 
1. Projektledning 
2. Framtagande av arbetssätt, rutiner och lösningar för digitalt bevarande (e-arkiv) 
3. Informationsvärdering och gallringsutredningar 
4. Informationsklassning 
5. Begrepps- och informationsmodellering 
6. Anpassning/konfigurering av erbjudna lösningar för uttag, transformering och överföring av 
information 
7. Systemutveckling 
8. Systemintegration 
9. Test 
10. Databasdesign och databasadministration 
 
Det är även möjligt för den upphandlande myndigheten att, om så önskas, efterfråga och precisera 
sitt behov av utbildning och be leverantörerna inkomma med pris på detta. 
 
Beroende på erfarenhet, kompetens och kapacitet hos den upphandlande myndigheten kan avrop på 
anbudsområdet omfatta olika funktioner och konsulttjänster. Avrop kan ske med olika omfattning av 
var och en av de i denna specifikation kravställda kompetensområden, vilket specificeras i den 
förnyade konkurrensutsättningen. 
 

Kravfångstdokument för delområde 3 
I dokumentet ”Kravfångstdokument AO 3” återfinns en sammanställning över de  krav som ställdes i 
upphandlingen inom det aktuella delområdet. Dokumentet kan användas som mall av den 
upphandlande myndigheten vid den förnyade konkurrensutsättningen för att vid behov precisera 
sina krav.  
I dokumentet finns en beskrivning av hur mallen är tänkt att användas (Flik 1, ”Beskrivning av 
avropsmall”), förslag på hur olika krav kan och bör preciseras av den upphandlande myndigheten 
inför ett avrop (Flik 2, ”Information till avropsmall”) samt en översikt av kraven som kan utgöra mall 
för precisering i den upphandlande myndighetens avropsunderlag (Flik 3, ”Avropsmall anbudsområde 
3”).  
Observera att mallen utgör en generell grund och att den upphandlande myndigheten behöver se 
över och eventuellt justera strukturen utifrån sitt eget behov.  
 

Personuppgiftsbehandling och sekretess 
Nedan följer övergripande information från ramavtalets förfrågningsunderlag samt från ramavtalet 

avseende de krav på personuppgiftshantering som ställts, samt hur den upphandlande myndigheten i 

sin förnyade konkurrensutsättning kan precisera sina krav.  

Personuppgiftsbiträde 
När ramavtalsleverantören utgör personuppgiftsbiträde åt den upphandlande myndigheten ska 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan ramavtalsleverantören, eller dess underleverantör, och 
den upphandlande myndigheten. 
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Om ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås ska det medfölja som en bilaga till kontraktet. Den 
upphandlande myndigheten kan dock ange i kontraktet att den upphandlande myndigheten istället 
godtar att motsvarande regleringar i leverantörens standardvillkor ska tillämpas, förutsatt att 
standardvillkoren uppfyller lagens krav och den upphandlande myndighetens instruktioner för 
behandling av personuppgifter (punkt 5.8.3 -5.8.6 i bilaga 04 - Ramavtal anbudsområde 1 och bilaga 
05 – Ramavtal anbudsområde 2 och 3). 
 
I avropsstödet tillhandahålls den mall för personuppgiftbiträdesavtal som Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) tagit fram och som är exempel på ett personuppgiftsbiträdesavtal som den 

upphandlande myndigheten kan använda.  

Sekretess 
Leverantören förbinder sig att följa de bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL, eller annan tillämplig författning som gäller för den upphandlande myndigheten. 

Den upphandlande myndigheten ska ha rätt att ingå sekretessavtal med enskilda medarbetare hos 

leverantören eller underleverantörer, som genom uppdraget kan få tillgång till uppgifter för vilka 

sekretess gäller, för att ålägga den enskilde att iaktta motsvarande sekretess. Sekretessen gäller även 

efter att leverantörens kontrakt med den upphandlande myndigheten har upphört. Leverantören ska 

medverka till att sekretessavtal ingås och meddela den upphandlande myndigheten bl.a. vilka 

medarbetare som berörs. 

Krav på säkerhetsskydd  
Leverantören ska följa den upphandlande myndighetens krav, instruktioner och föreskrifter om 
säkerhet som anges i samband med den förnyade konkurrensutsättningen (ramavtalet punkt 5.9.1).  
 
Den upphandlande myndigheten kan till exempel ställa specifika krav på informationssäkerhet 
baserat på informationsklassning enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
riktlinjer och ISO 27 000 samt med utgångpunkt av den information som ska hanteras inom det som 
avropas. Kraven kan vara baserade på SKR:s verktyg för informationsklassning – ”KLASSA”.  
 

Säkerhetsskyddsavtal 
Om det finns behov av att teckna ett säkerhetsskyddsavtal ska den upphandlande myndigheten och 

leverantören teckna ett sådant, för att uppdrag inom en säkerhetskänslig verksamhet eller en 

verksamhet som har bäring på rikets säkerhet ska kunna påbörjas. Berörda personer hos leverantörer 

och underleverantörer ska genomgå en säkerhetsprövning och en eventuell registerkontroll enligt 

säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller vid var tid 

gällande bestämmelser.  

Se exempel på mallar för säkerhetsskyddsavtal i avropsstödet (”Mall SUA-avtal”). 

Prövning och utvärdering 
Utvärdering av avropsvar kan ske enligt lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga. 

De utvärderingskriterier som används i denna ramavtalsupphandling kan användas av myndigheten i 

den förnyade konkurrensutsättningen antingen som krav eller som utvärderingskriterier. Det är den 

upphandlande myndigheten som avgör hur tilldelning ska ske men ”lägsta pris” är att rekommendera 

när omfattningen av avropet är tydligt avgränsat, och ”ekonomiskt mest fördelaktiga” passar bäst när 

UM vill konkurrensutsätta utvärderingskriterier. 
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Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning kan följande kriterier för tilldelning av kontrakt 

användas: 

Pris: Pris på specificerat avrop 

Fast pris: UM anger det pris de är villiga att betala under en viss tidsperiod och 

ramavtalsleverantörerna beskriver vilka tekniska funktioner och konsulttjänster de är villiga att 

tillhandahålla för det angivna kostnadstaket. 

Kvalitet och funktion: Uppfyllnad av utvärderingskriterier, dvs. hur väl erbjudna e-arkivfunktioner 

uppfyller myndighetens behov. 

Kompetens och erfarenhet: Värdering av referenser och konsultprofiler 

Observera att kriterierna för tilldelning ovan inte är uttömmande och andra kriterier kan komma att 

tillämpas i utvärderingen. Myndigheten har möjlighet att i avropsförfrågan begära att uppfyllandet av 

tilldelningskriterierna bevisas genom exempelvis anbudspresentationer, intervjuer, referenstagning 

eller tillgång till testkonto. 

Hur utvärdering av avropssvar går till specificeras i avropsförfrågan. 

Priser  

Taktimpriser 
Leverantörerna har (endast) lämnat takpriser på olika konsulttjänster i ramavtalsupphandlingen. I 

den förnyade konkurrensutsättningen får leverantörerna offerera ett lägre pris än det takpris de 

lämnat i ramavtalsupphandlingen, men inte ett högre pris.  

Inklusive eller exklusive resor, OB etc? 
Ersättning för resor, boende, jour, övertid, beredskap och/eller obekväm arbetstid samt ersättning 

för beordrad resa hanteras inom ramen för respektive avrop och ersätts särskilt utöver angivna 

takpriser. Således inkluderas inte denna ersättning i de takpriser som lämnats i avropssvaren. 

Att tänka på inför avrop 

Förberedelser i organisationen 
För att kunna avropa från ramavtalet behöver myndigheten göra en avropsanmälan enligt avsnitt  De 

som kan använda ramavtalet, i denna avropsvägledning.  

När en avropsanmälan har gjorts behöver den upphandlande myndigheten identifiera vilka 

kompetenser som ska involveras i arbetet för att förstå behovet i organisationen och för att göra ett 

avrop från ramavtalet. Lämpligen involveras t.ex. den verksamhet som ska använda tjänsterna, IT-

avdelningen, inköpsavdelningen och berörda chefer.   

När rätt personer hos den upphandlande myndigheten är på plats rekommenderar inköpscentralen 

att myndigheten gör en behovsanalys för att identifiera organisationens samlade behov av tjänster 

som omfattas av ramavtalet. Vi vill även rekommendera den upphandlande myndigheten att se över 

vilket behov de har under hela den tidsperiod de vill teckna kontrakt för. 

Det kan vara lämpligt att diskutera exempelvis följande frågor innan avrop, i synnerhet avseende 

delområde 2: 

• Vad har den upphandlande myndigheten för behov och för vilken tidsperiod? 

• Vad vill man uppnå med avropet? 
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• Hur ser nuvarande lösning ut? 

• Kommer ett avrop av tjänster från ramavtalet kräva nya arbetssätt hos den upphandlande 

myndigheten? Om så är fallet, är/hur blir den upphandlande myndigheten rustad för det? 

• Är finansiering och beslut för att genomföra avropet klar? 

• Vem hos den upphandlande myndigheten ska ansvara för uppföljning och förvaltning av 

kommande kontrakt? 

• Hur ser kopplingar till andra systemstöd eller tjänster ut hos den upphandlande 

myndigheten? 

• Hur ser de tekniska förutsättningarna ut hos den upphandlande myndigheten? Vilka 

integrationer behöver göras? Med vilka system och för vilka 

verksamhetsprocesser/informationsflöden? 

• Har en informationsklassning gjorts för de informationsflöden som ska hanteras i tjänsten? 

Kräver den information som ska hanteras i tjänsten några kompletteringar av krav i avropet 

på säkerhetsåtgärder som leverantören behöver vidta och följa för att få leverera tjänsten till 

den upphandlande myndigheten? 

• Vilka risker kan identifieras i och med ett avrop från ramavtalet och vad är sannolikheten för 

att dessa inträffar och vilken påverkan skulle det få på verksamheten (d.v.s. genomförande 

av en riskanalys)?  

Förberedelser inför precisering av krav 

Vad menas med att precisera ett krav? 
I ett avrop/kontrakt får ramavtalets villkor kompletteras men inte avvika från dem (Ramavtalet 

avsnitt 5.5.1). Kraven i upphandlingen är ofta övergripande skrivna syfte till att den upphandlande 

myndigheten själv ska ha utrymme att komplettera kravet så att det passar den egna verksamhetens 

förutsättningar. Det handlar då om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga 

upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett kontrakt. 

En precisering kan också innebära att man preciserar vad man INTE är i behov av.   

Att tänka på 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till som kan hjälpa eller försvåra ett avrop. Tänk bland annat på 

att: 

• Specificera vilka av de erbjudna konsulttjänsterna ni vill avropa. Ni får välja bland de 

upphandlade konsulttjänsterna så det passar ert behov.  

• Använda avropsmallen för stöd i hur precisering kan ske (Kravfångstdokument). 

• Skilja på kravets funktionalitet och användande av funktionen. Ramavtalsupphandlingen 

säkerställer att ramavtalsleverantörerna kan tillhandahålla funktionalitet och tjänster. 

Användandet av funktionaliteten och tjänsterna måste preciseras i avropet. En vanlig fråga är 

integration med befintliga system. Kraven är ställda så att de tekniska lösningarna ska vara 

konstruerade för att med största möjlighet kunna integreras med befintliga tjänster. Det ska 

finnas öppna och dokumenterade gränssnitt för integration, men vad och på vilket sätt dessa 

gränssnitt ska nyttjas måste preciseras i avropet.  

• Observera att krav som utgjort utvärderingskriterier i ramavtalsupphandlingen får ställas 

som krav av den upphandlande myndigheten vid den förnyade konkurrensutsättningen, 

antingen som obligatoriska krav eller som mervärdeskrav. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att det kan vara leverantörer som inte uppfyller dessa krav, vilket kan 

begränsa konkurrensen i den förnyade konkurrensutsättningen. 
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Göra en Request For Information (RFI) eller extern remiss 
En RFI är ett sätt att ställa frågor till, eller få input från, leverantörerna i syfte att inhämta information 

kopplat till den upphandlande myndighetens behov innan man skickar ut sitt avrop. Det kan handla 

om enstaka frågor som man vill ha svar på eller hela eller delar av sitt avrop som man vill ha 

leverantörernas input på (ofta kallat extern remiss).  

Viktigt att tänka på när man skickar ut en RFI är att samtliga leverantörer inom delområdet som RFI:n 

avser ska få samma frågor och ges samma möjlighet att inkomma med input. 

Som en del av avropsstödet finns en mall som den upphandlande myndigheten kan använda sig av 

för detta ändamål; se dokumentet ”RFI-mall samtliga anbudsområden”. 

Vidare kan även den upphandlande myndigheten publicera hela, eller delar av, sitt avrop till 

ramavtalsleverantörerna som en extern remiss. Det här kan vara ett bra sätt att kontrollera så att 

man inte ställt krav som visar sig vara t ex för kostnadsdrivande eller för exkluderande. 

Läs mer om tips för RFI och extern remiss på upphandlingsmyndighetens hemsida. 

Avrop från ramavtalet med förnyad konkurrensutsättning 
Avrop från ramavtalet görs genom förnyad konkurrensutsättning.  

Förnyad konkurrensutsättning innebär att myndigheten skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till 

samtliga ramavtalsleverantörer som har ramavtal för aktuellt delområde och bjuder in dem att lämna 

avropssvar i enlighet med angivna villkor i ramavtalet. Detta görs för att avgöra vilken 

ramavtalsleverantör som kan erbjuda myndigheten den bästa tjänsten utifrån de villkor som angetts i 

avropsförfrågan. 

Processteg för själva avropet 

Avropsförfrågan 
Som stöd för avropsförfrågan kan den upphandlande myndigheten använda mallar som är framtagna 

i det samlade avropsstödet som finns på ramavtalssidan. Se avsnitt Inledning i denna 

avropsvägledning för sammanställning av det avropsstöd som finns framtaget för att underlätta den 

upphandlande myndighetens utformning av avropsförfrågan och tillhörande bilagor. 

Den upphandlande myndigheten preciserar sitt avrop och anger, utifrån sina behov, vilka krav och 

utvärderingskriterier som kommer ligga till grund för tilldelning av kontrakt.  

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.  

Vidare är det viktigt att det framgår av avropsförfrågan hur prövningen och utvärderingen av 

avropssvaren kommer att gå till samt hur respektive utvärderingskriterium värderas så att 

ramavtalsleverantörerna behandlas lika och har en möjlighet att lämna avropssvar på samma villkor.  

När grunden för utvärdering i den förnyade konkurrensutsättningen är bästa förhållandet mellan pris 

och kvalitet, ska den upphandlande myndigheten ange hur kriterierna ska viktas. Den upphandlande 

myndigheten kan välja att enbart utvärdera på pris.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/tidig-dialog/request-for-information-rfi-och-extern-remiss/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/digitala-tjanster/e-arkiv/
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Den upphandlande myndigheten har i avropsförfrågan möjlighet att begära att uppfyllandet av krav 

och/eller utvärderingskriterier ska bevisas genom t.ex. anbudspresentationer, intervjuer, 

referenstagning eller tester i en testmiljö.  

Det är alltid bra att i förväg beskriva hur den upphandlande myndigheten kommer att tilldela om två 

eller flera ramavtalsleverantörer får samma utvärderingspris. Den upphandlande myndigheten kan 

t.ex. ange att den ramavtalsleverantör som fått högst poäng för ett visst utvärderingskriterium 

kommer att tilldelas och/eller att lottning kan komma att användas om det på annat sätt inte är 

möjligt att särskilja vilket avropssvar som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

Avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörer, se sändlista på ramavtalssidan på 

inköpscentralens webbplats. I avropsförfrågan ska den upphandlande myndigheten lämna en tidsfrist 

för att lämna anbud/avropssvar. Tidsfristen ska vara rimlig och bestämmas med hänsyn till 

avropsförfrågans komplexitet och den tid som behövs för att lämna avropssvar.  

Då frågor och förtydliganden kan behöva hanteras för att ramavtalsleverantörerna ska kunna lämna 

avropssvar måste den upphandlande myndigheten ange hur frågor ska hanteras i sin 

avropsförfrågan, t.ex. genom att ange en e-postadress för frågor eller att det hanteras via ett 

elektroniskt upphandlingsverktyg. Av likabehandlingsskäl ska svar på frågor som ställts till den 

upphandlande myndigheten, inklusive eventuella förtydliganden, skickas till alla 

ramavtalsleverantörer samtidigt.  

Ange alltid hur avropssvar ska lämnas, t.ex. genom e-post eller via elektroniskt upphandlingsverktyg. 

Ange även hur länge avropssvaren ska vara giltiga.  

Avropssvar 
Ramavtalsleverantörerna inkommer med anbud/avropssvar till den upphandlande myndigheten 

inom angiven tid på det sätt som den upphandlande myndigheten angett i avropsförfrågan.  

Prövning och utvärdering 
Avropssvaren från ramavtalsleverantörerna öppnas tidigast dagen efter att tidsfristen för inlämnande 

av avropssvar har gått ut. Den upphandlande myndigheten prövar och utvärderar inkomna 

avropssvar utifrån de krav och utvärderingskriterier och den viktning av utvärderingskriterierna som 

angetts i avropsförfrågan. Därefter tilldelar den upphandlande myndigheten den ramavtalsleverantör 

som har det ekonomiskt mest fördelaktiga avropssvaret.  

Observera att ESPD-systemet (inlämnande av egen försäkran) även omfattar tilldelning vid förnyad 

konkurrensutsättning. Det innebär att processen är densamma som vid upphandlingen av det 

bakomliggande ramavtalet. Som utgångspunkt måste samtliga leverantörer lämna en egen försäkran 

eller lämna in nödvändiga bevis när en förnyad konkurrensutsättning genomförs. Efter utvärderingen 

måste den upphandlande myndigheten som utgångspunkt begära in bevis från den 

ramavtalsleverantör som den avser att ge kontraktet till. För mer information, se 

Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet. 

Tilldelning 
Den upphandlande myndigheten meddelar de ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om 

beslut som fattats om val av leverantör, med motiv till beslutet och information om eventuell 

avtalsspärr.  

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/digitala-tjanster/e-arkiv/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/vagledning_2017_5_espd_webb.pdf


 
E-arkiv 2016 

Projekt nr: 10309 
 

15 (15) 
 

Frivillig avtalsspärr 
Inköpscentralen rekommenderar den upphandlande myndigheten att tillämpa s.k. frivillig avtalsspärr 

vid den förnyade konkurrensutsättningen, vilket innebär att den upphandlande myndigheten inte 

kan teckna kontrakt förrän tidigast tio kalenderdagar efter att tilldelningsbeslutet har offentliggjorts 

till avropslämnarna. Tilldelningsbeslutet kan under de tio dagarna överprövas. Om ingen 

överprövning inkommer till Förvaltningsrätten tecknar den upphandlande myndigheten kontrakt 

efter att avtalsspärren löpt ut. Blir tilldelningsbeslutet överprövat följer det den vanliga rättsliga 

processen för det.  

Teckna kontrakt   
Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt kontrakt upprättas och tecknas mellan den 

upphandlande myndigheten och ramavtalsleverantören. Mall för kontrakt finns att hitta bland det 

samlade avropsstödet på ramavtalssidan. 

Inköpscentralens kundsupport 
Vid frågor kring avrop, kontakta inköpscentralens kundsupport via e-post inkopscentralen@adda.se 

eller telefon 08-525 029 96. 

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/digitala-tjanster/e-arkiv/
mailto:inkopscentralen@adda.se

